
วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา รหสั  

QUALITY  PROCEDURE  :  QP  ปรับปรุงคร้ังท่ี   2 หนา้    

เร่ือง    การจดัระบบงานประกนัคุณภาพภายใน วนัอนุมติัใช ้  

จดัทาํ :  ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา ทบทวน :   งานแผน อนุมติัโดย อาจารยส์กนธ์   อินทกลุ 

 
 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหว้ทิยาลยัมีระบบคุณภาพและครูทุกคนมีกระบวนการ วธีิการ และบนัทึกการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งใหเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีจะ

นาํไปสู่การพฒันาองคก์รและนกัเรียนโดยภาพรวม 

 

2. ขอบข่าย 

 ระบบการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดย

หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลสถานศึกษานั้น (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 4)  สถานศึกษาจะตอ้งพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ

ภายใน 

 

3. คําจํากดัความ 

1. การประกนัคุณภาพการศึกษา  หมายถึง การประกนัคุณภาพการศึกษา    หมายถึงการดาํเนินการตามมาตรการ   หรือระบบท่ีสร้างความมัน่ใจ  พึงพอใจ  

ประทบัใจ   ต่อสังคมวา่สถานศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานสามารถจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ    ผูจ้บการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้   

2. มาตรฐานการอาชีวศึกษา     หมายถึง  ขอ้กาํหนดในการจดัการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อเป็นเกณฑใ์นการกาํกบั  ดูแล  ตรวจสอบ  ประเมินผล และ

ประกนัคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษา  โดยใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

3. ตวับ่งช้ีหมายถึง   หมายถึง  ตวัประกอบ ตวัแปร ค่าท่ีสังเกตได ้ ซ่ึงใชบ้่งบอกสถานภาพหรือสะทอ้นถึงลกัษณะของทรัพยากรในการดาํเนินงาน 

4. ขอ้กาํหนด  หมายถึง  ขอ้ความกาํหนดใหส้ถานศึกษามีการดาํเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
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4.   หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

         ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา  และคณะกรรมการดา้นการประกนัคุณภาพ เป็นผูป้ระสานการทาํงาน  ติดตามผล  ประเมินทบทวน  ปรับปรุงแกไ้ข 

 

5. รายละเอยีดของการปฏิบัติ 

         แสดงไวแ้ลว้ตาม  Flow Chart   และ ตารางกาํหนดวิธีการ / มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั / การบนัทึก 

 

6. บันทกึมาตรฐาน / เอกสารอ้างองิ 

1.  มาตรฐาน ของ สอศ. และ สมศ. 

2.  แบบบนัทึกติดตามตวับ่งช้ี  

3.  แบบรายงานมาตรฐานการประกนัคุณภาพ 

4. รายงานประเมินตนเอง 
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4

วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งช้ี

วางแผนพัฒนาระบบคุณภาพ (P)

การติดตามระบบคุณภาพ (D)

เป�นไปตามแผนหรือไม่ แก้ไข/ปรับปรุง

การประเมินผล (C)

ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่

รวบรวมข้อมูล (A)

เขียนรายงานการประเมนิตนเองประจําป�

แก้ไข/ทบทวน

เสนอผู้บริหาร/กรรมการสถานศึกษา/เผยแพร่สาธารณชน

รายงานผลต้นสังกัด

ระบบงานประกนัคุณภาพ

ไม่

ใช่

ไม่

ใช่
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กระบวนการ วธีิดําเนินการ ระยะเวลา บันทกึมาตรฐาน ตัวช้ีวดั / เกณฑ์ ผู้รับผดิชอบ 
 
 

 1.วิเคราะห์มาตรฐานและตวับ่งช้ีของสม

ศ. และ สอศ. .มีความสอดคลอ้งกนั 

 

 

1 พ.ค. - 10 มิ.ย. 55 

 

- มาตรฐานและตวับ่งช้ี       

ของ สมศ. / สอศ. 

 

ร้อยละ  80 ของ

หน่วยงานท่ีมีความ

เขา้ใจเก่ียวกบัระบบ

ประกนัคุณภาพ 

 

 

ฝ่ายประกนั

คุณภาพ 

 

  

 

 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการประจาํมาตรฐาน 

และตวับ่งช้ี  15-19 มิ.ย.55 

-คาํสัง่แต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

- แบบรายงานมาตรฐาน           

การประกนัคุณภาพ 

ร้อยละ  80 ของ

คณะกรรมการท่ีมี

ความรู้เร่ืองประกนั

คุณภาพ 

 

ฝ่ายธุรการ 

 

   

3. จดัประชุมเตรียมความพร้อม

คณะกรรมการและเตรียมเอกสาร ของ

แต่ละตวับ่งช้ี  และมาตรฐานท่ี

รับผิดชอบของแต่ละสาขาวิชา 20  มิ.ย. 55 

- รายงานการประชุม 

 

ร้อยละ  80 ของ

หน่วยงานท่ีมีความ

พร้อมในการเตรียม 

เอกสาร 

 

ฝ่ายประกนั

คุณภาพ 

 

วเิคราะห์มาตรฐาน 
และตวับ่งช้ี 

วางแผนพฒันาระบบ (Plan) 

การติดตามระบบคุณภาพ (Do) 
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4. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมตรวจติดตาม 

แต่ละสาขาวิชาเป็นระยะๆ 

 

 25  มิ.ย. เป็นตน้ไป 

- แบบบนัทึกติดตามตวั

บ่งช้ี แต่ละสาขาวิชา 

- แบบรายงานมาตรฐาน           

การประกนัคุณภาพ 

ร้อยละ  80 ของ

คณะกรรมการท่ีมี

ความรู้เร่ืองประกนั

คุณภาพ 

 คณะกรรมการ 

   

5. แต่ละสาขาวิชาเกบ็รวบรวมขอ้มูลตาม 

มาตรฐาน และตวับ่งช้ีท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือ

เตรียมไวใ้หก้บัคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 

6. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมคร้ังท่ี 1  แต่ 

ละสาขาวิชา / หน่วยงาน วา่เกบ็ขอ้มูล

ครบถว้นไหม 

 

 

1 มิย.- 10 กย. 55 

 

 

- แบบบนัทึกติดตามตวั

บ่งช้ี แต่ละสาขาวิชา 

- แบบรายงานมาตรฐาน           

การประกนัคุณภาพ 

 

 

ร้อยละ  80 ของ

หน่วยงานท่ีมีความ

พร้อมในการเตรียม 

เอกสาร 

 

 

ทุกสาขาวิชา 

 ทุกหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

เป็นไปตามแผน

หรือไม่ 

แกไ้ข / 

ปรับปรุง 

ใช่  

ไม่  

การประเมินผล (Check) 
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7.ถา้เอกสารขอ้มูลไม่ครบใหติ้ดตามให้

เรียบร้อย 

8. ตรวจประเมินภายในหน่วยงาน          

ภาคเรียนท่ี 1/55 

 

 

 15มิ.ย- 15 ก.ค. 55 

- แบบบนัทึกติดตามตวั

บ่งช้ี แต่ละสาขาวิชา 

- แบบรายงานมาตรฐาน           

การประกนัคุณภาพ 

 

 

ร้อยละ  80 ของ

หน่วยงานท่ีส่งแบบ

รายงานมาตรฐาน 

 

 คณะกรรมการ 

  

9. ส่งรายงานประเมินตนเอง ของ 

หน่วยงาน 1/55 

10. ส่งรายงานประเมินตนเอง 2/55 

 

1-15 พย.55 

15-26 มี.ค 56 

 

- แบบบนัทึกติดตามตวั

บ่งช้ี แต่ละสาขาวิชา 

- แบบรายงานมาตรฐาน           

การประกนัคุณภาพ 

 

ร้อยละ  80 ของ

หน่วยงานท่ีส่ง SAR 

ตามกาํหนดเวลา 

ฝ่ายประกนั

คุณภาพ 

  

 

 

10. รายงานประเมินตนเองมีขอ้มูลไม่

ครบถว้นใหก้ลบัไปแกไ้ข 

 

16-20 พย. 55 

 

- แบบรายงานมาตรฐาน           

การประกนัคุณภาพ 

 

ร้อยละ  5 ของ

หน่วยงานท่ีตอ้ง

แกไ้ข SAR 

ฝ่ายประกนั

คุณภาพ  

 

ตรงตามวตัถุประสงค ์

หรือไม่ 

ใช่  

ไม่  

แกไ้ข

ทบทวน 

เขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) 

รวบรวมขอ้มูล (Act) 
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11.รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพ่ือนาํมาเขียน

รายงานประเมินตนเอง 

12. เขียนรายงานประเมินตนเองของ

วิทยาลยั แลว้นาํเสนอผูบ้ริหาร และ

รายงานตน้สงักดั 

13. นาํขอ้มูลรายงานประจาํปีวางแผน

พฒันาสถานศึกษาต่อไป 

 

 1 เม.ย 56 

30 เม.ย 56 

 

15 มีค.-20 เมย56 

 

- แบบรายงานมาตรฐาน           

การประกนัคุณภาพ 

 

 

ร้อยละ  5 ของ

หน่วยงานท่ีตอ้ง

แกไ้ข SAR 

คณะกรรมการ 

ฝ่ายประกนั

คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
 
 
 
 

นาํขอ้มูลกลบัไป 

วางแผนงาน ปี 2556 (Plan) 
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