
 

 

 

 



 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน วทิยาลัยเทคนิคมวกเหลก็ 
 

 

แผนพัฒนาการประกันคุณภาพภายในฉบับนี้ เป็นแผนแม่บทท่ีจะก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการ
บริหาร จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ และใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน  ตลอดจนให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษา  

 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน     
ท่ีได้ร่วมมือร่วมใจจัดท าแผนพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ 

  
 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
พฤษภาคม 2561 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน วทิยาลัยเทคนิคมวกเหลก็ 
 

สารบัญ 

บทน า  
ภาพรวมของสถานศึกษา           5  
มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก       18 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของงานประกันคุณภาพฯ    25 
วิธีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก     33 
ขั้นตอนด าเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก     34 
ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    35 
ภาคผนวก    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทน ำ 

แผนพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นกรอบแนวคิดทิศทางการ
ด าเนินงานการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้บุคลากร ทุกฝ่ายนักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาทุกระดับช้ัน             
ทุกหลักสูตรใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีสถานศึกษาต่อไป กรอบแนวคิดในการจัดท า
แผนการด าเนินงาน แผนพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน จัดท าภายใต้การศึกษาวิเคราะห์บริบทท่ีเกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 1 บทท่ัวไป ว่าด้วยความมุ่งหมายและ
หลักการในการศึกษา  

มำตรำ 6 ระบุว่ำ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  

มำตรำ 7 ระบุว่ำ ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมายความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมท้ังส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 มำตรำ 8 ระบุว่ำ กำรจัดกำรศึกษำให้ยึดหลักดังนี้ 
 1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน 
 2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 มำตรำ 9 กำรจัดระบบ โครงสร้ำง และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ ให้ยึดหลักดังนี้ 
 1. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
 2. มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภท
การศึกษา 
 4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
 6. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  



๒ 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

ท้ังนี้ต้องอาศัยการด าเนินงานในหมวด 2 – 9 ท่ีว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา 
แนวทางการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการการศึกษา 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560 - 2564) ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 - 11 
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาจัดการ 
ความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

3. พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สนับสนุนส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรระหว่างสถานศึกษา     
ในสถาบันฯ และสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และการฝึกอบรมสอนอาชีวศึกษาเพื่อสนองความต้องการ 
ของประชาชนท้ังสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ปวช. ปวส. และปริญญาตรี 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ จากแนวคิดการ 

จัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ก าหนด 

วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ “ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ 

สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ” 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ 5 ประกำร คือ 

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560–2579 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

จัดการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1. เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ 

2. เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย 

3. เพื่อน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4. เพื่อพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา 

5. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้ำหมำยด้ำนคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรอำชีวศึกษำ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพอย่างน้อย 3 ด้าน 

1. ด้านคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะ

นิสัยและทักษะทางปัญญา 

2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ได้แก่ การส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ             

การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติการ  การท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์         

การประยุกต์ใช้ตัวเลขและการจัดการและการพัฒนางาน 



๓ 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก ่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะ

ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง และความสามารถในการประยุกต์สู่อาชีพ 
 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด แผนกำรศึกษำแห่งชำติได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ ในกำรพัฒนำ

กำรศึกษำภำยใต้ ๖ ยุทธศำสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีเพื่อให้ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ

บรรลุเป้ำหมำยตำมจุดมุ่งหมำย วิสัยทัศน์และแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ ดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคง ของสังคมและ ประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนา ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด ความสามารถในการ แข่งขัน

ของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัยและ การสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความ เท่าเทียม ทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริม คุณภาพชีวิตท่ีเป็น มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การพัฒนา ประสิทธิภาพ ของระบบ บริหารจัดการ 
 

ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 20 ป ี(พ.ศ.2560 - 2579) 
ส านักงานคณะงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา  ไ ด้ จัดท าแผนพัฒนาการอาชีว ศึกษา                  

พ.ศ. 2560 - 2579 โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . 2560 - 2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12             
(พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคล่ือน
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาก าลังคนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 

5 พันธกิจ ประกอบด้วย 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล 

2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
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3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

4. พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและ

พัฒนาวิชาชีพ 

5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย 
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1.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถำนศึกษำ 
ชื่อสถำนศึกษำ  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
ที่ต้ัง   66 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ – น้ าตกเจ็ดสาวน้อย ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก  

จังหวัดสระบุรี 18180 
หมำยเลขโทรศัพท์ 0 – 3634 -4673    Fax. 0 – 3634 – 4088 
ประวัติวิทยำลัย   

  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นวิทยาลัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       
เดิมใช้ช่ือว่า  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  แห่งท่ี 2 ประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2540 เริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างเมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2540 บนเนื้อท่ีประมาณ 64 ไร่  ก าหนดแล้วเสร็จ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2541 
และเปิดท าการเรียนการสอนเมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคาร
อ านวยการ 3 ช้ัน 1 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4 ช้ัน 1 หลัง และอาคารฝึกงาน 4 ช้ัน 1 หลัง แล้วเสร็จเมื่อ    
วันท่ี 18 ธันวาคม 2542  วิทยาลัยเปิดท าการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2543        
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาไ ด้มีค า ส่ัง เป ล่ียน ช่ือวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  แห่ ง ท่ี  2                      
เป็น วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ปัจจุบันต้ังอยู่ เลขท่ี 66 หมู่  9 ถนนมิตรภาพ – น้ าตกเจ็ดสาวน้อย           
ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3634 – 4673                               
Fax. 0 – 3634 – 4673  

 

ขนำดและที่ต้ัง 
เนื้อที่ประมาณ 64 ไร่  วิทยาลัยมีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดกับชุมชนตลาดมวกเหล็ก 
ทิศใต้   ติดกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 
ทิศตะวันออก  ติดกับโรงพยาบาลมวกเหล็ก 
ทิศตะวันตก  ติดกับถนนมิตรภาพ – น้ าตกเจ็ดสาวน้อย 
 

สภำพชุมชน เศรษฐกิจสังคม กำรเมือง 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มีบริเวณด้านทิศตะวันออกติดกับโรงพยาบาลมวกเหล็ก ด้านทิศ

ตะวันตก จดถนนมิตรภาพ – น้ าตกเจ็ดสาวน้อย ด้านทิศเหนือติดต่อกับ ชุมชนตลาดมวกเหล็ก ด้านทิศใต้ติดต่อ
กับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา  พื้นท่ีให้บริการได้แก่อ าเภอต่างๆในจังหวัดสระบุรี  คือ อ าเภอมวกเหล็ก        
อ าเภอแก่งคอย อ าเภอวังม่วงและจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ จากอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาฯลฯ         
จากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี  มีผู้ประกอบอาชีพหลายด้าน  ท้ังด้านการเกษตร  และด้าน
อุตสาหกรรม ดังนั้นภายในชุมชนจึงประกอบไปด้วย ผู้รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ และเกษตรกร 
และอาชีพอื่น ๆ 

 

ภำพรวมของสถำนศึกษำ 
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วิทยำลัยได้ท ำกำรเปิดกำรเรียนสอนเม่ือ วันที่ ๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๔๑  
พ.ศ. ๒๕๔๑ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์ และสาขางานก่อสร้าง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์ (ระบบทวิภาคี) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานการบัญชีและสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระบบทวิภาคี) 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานยานยนต์ (ระบบทวิภาคี) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานยานยนต์ (ภาคบ่าย) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เปิดสอนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวช. และปวส. 
พ.ศ. ๒๕๔๙ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานการตลาดและเทคโนโลยีส านักงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานการขาย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานการบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ (DVT)  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล (เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวช. สาขางานการโรงแรม (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานติดต้ังไฟฟ้า (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานการตลาด (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานการบัญชี (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานโยธา (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านค้าสะดวกซื้อ (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานเครื่องมือกล (DVT) 
พ.ศ. ๒๕๕9 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (DVT) 
พ.ศ. ๒๕60 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (DVT) 
พ.ศ. ๒๕61 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขางานระบบภาพและระบบเสียง (DVT) 
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1.2 กำรจัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หลักสูตร ๓ ปี (ภำคปกติ)  

วิทยาลัยเปิดท าการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร ๓ ปี รับ 
นักศึกษาท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ม.๓)  หรือเทียบเท่า เปิดสอน ๒ ประเภทวิชา 

๑. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ เปิดสอน ๓  สาขางาน   ดังนี้ 
 ๑.๑   สาขางานการบัญชี 
 ๑.๒   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ๑.๓   สาขางานธุรกิจค้าปลีก (DVT) 
๒. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม  เปิดสอน ๕  สาขางาน  ดังนี้ 

    ๒.๑    สาขางานยานยนต์ 
  ๒.๒    สาขางานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
       ๒.๓    สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

  ๒.๔    สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๕    สาขางานก่อสร้าง (DVT) 
 ๓. ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว  เปิดสอน ๑  สำขำงำน  ดังนี้ 
  ๓.๑   สาขางานการโรงแรม (DVT) 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ปี (ภำคปกติ) 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จัดการเรียนการสอนใช้หลักสูตรวิชาชีพช้ันสูง รับผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)  และผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (ม.๖) หรือเทียบเท่า เข้า
ศึกษาตามสาขาวิชาดังนี้ 

๑. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ เปิดสอน 2 สาขางาน  ดังนี้ 
  ๑.๑     สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  ๑.๒     สาขางานการบัญชี 

๒. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม เปิดสอน 6 สาขางาน ดังนี้  
๒.๑    สาขางานเทคนิคยานยนต์  (DVT) 
๒.๒    สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (DVT) 
๒.๓    สาขางานไฟฟ้าก าลัง  (DVT) 
๒.๔    สาขางานระบบภาพและเสียง (DVT)  
๒.๕    สาขางานเครื่องมือกล (DVT)  

  2.6    สาขางานโยธา (DVT) 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก 

นายบพิตร  วงศ์เจริญ 
 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

นายราชิน   โพธิโต 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

นายราชิน   โพธิโต 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นกัศึกษำ 

นายบพิตร  วงศ์เจริญ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยวชิำกำร 

นายอนุสรณ์  หาญอาษา 
 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

นางสาวลีลาวดี  พรหมบิน 
 

งำนบุคลำกร 
นางสาวมลิวัลย์   ไวยกรรณ์ 

 

งำนกำรเงนิ 
นางสาวมาลี   กอจันกลาง 

 
งำนกำรบัญช ี

นางสาววรางคณา   พรมบรรดิษฐ์ 
 

งำนพัสด ุ

นายอนุสรณ์   หาญอาษา 
 

งำนอำคำรสถำนท่ี 
นายสุนทร  สีบูจันดี 

 

งำนทะเบียน 
นายเมษวัฒน์  โสภารัตน์วีรกุล 

 
งำนประชำสัมพันธ์ 

นายจักรพงค์  ถิ่นไกล 
 

งำนวำงแผนและงบประมำณ 

นางณัฏฌา   ไพสิฐเบญจพล 
 

งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
นายณรงค์ชัย  กรศิริวิภา 

 

งำนควำมร่วมมือ 
นายสหรัฐ  ถูกจิตร 

 
งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นายนปคณ  ฉิมช้าง 
 

งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

นางศิริณภา  กุลสุวรรณ 
 

งำนกิจกรรมนกัเรียน นักศกึษำ 
นายศักดา   ข าเขียว 

 
งำนครูที่ปรึกษำ 

นางสาวศิริโฉม   วิชัย 
 

งำนปกครอง 
นายศักด์ิชาย  ชูเรณู 

 
งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน 

นายวสันต์ สมวงษ์สา 
 

งำนสวัสดิกำรนักเรียน นกัศึกษำ 

นางสาววรางคณา  พรมบรรดิษฐ์ 
 

งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำรชุมชน 

นายปานเทพ   ข าละเอียด 
 

งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

นายจ ารูญ  ก้านล าใย 
 

งำนวัดผลและประเมินผล 

นายไมตรี  ไชยชมภู 
 

งำนวิทยบริกำรและห้องสมดุ 

นางณัฏฌา   ไพสิฐเบญจพล 
 

งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
นายภัทรพงษ์  โลบุญ 

 

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 
นายวุฒิพงศ์  เปลือยศรี 

 

สำขำวิชำช่ำงยนต์ 

นายไชยยา  กุลสุวรรณ 
 

สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
นายศักดิ์ชาย  ชูเรณ ู

 

สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

นายสหรัฐ  ถูกจิตร 
 

สำขำวิชำช่ำงก่อสร้ำง 
นายจ ารูญ  ก้านล าใย 

 
สำขำวิชำช่ำงซ่อมบ ำรุง 

นายเริงชัย  ก้านล าใย 
 

สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

นายศักดา  ข าเขียว 
 

สำขำวิชำกำรบัญชี 

นางสาวลีลาวดี   พรหมบิน 
 

สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก 

นางสาวณัฐฐินันท์   เก้าสกุล 
 

สำขำวิชำกำรโรงแรม 

นางสาวศิริโฉม  วิชัย 
 

สำขำวิชำสำมัญ สัมพันธ์ 

นายไมตรี  ไชยชมภู 
 

งำนส่งเสริมผลิตผล กำรคำ้และประกอบธุรกิจ 

นายนิธินัทธ์   น าพา 
 

สำขำวิชำเทคนิคพ้ืนฐำน 

นายนิธินัทธ์   น าพา 
 

8 



 

๙ 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

1.3 คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
1.3.1 คณะกรรมกำรบริหำรชุดปัจจุบัน ตำมที่ตรำสำรจัดต้ังของสถำนศึกษำก ำหนด 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร 
ระยะเวลำกำร
ด ำรงต ำแหน่ง 

1 นายพศ               อดิเรกสาร ประธานกรรมการ 4 

2 นายอนุสรณ์         หาญอาษา ผู้แทนครูหรือคณาจารย ์ 4 

3 นายชยันต์           ส่องประเสริฐ ผู้แทนผู้ปกครอง 4 

4 นายวีระ             พลพิทักษ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน 4 

5 นายกิตติพงศ์        มหิพันธ์ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4 

6 นายบุญส่ง           คุณสมบัติ ผู้แทนศิษย์เก่า 4 

7 พระหลอด           เขมจิตโต 
ผู้แทนภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

อื่นในพื้นท่ี 
4 

8 พระครูวิสิฐกิจ      จาณุกูล 
ผู้แทนภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

อื่นในพื้นท่ี 
4 

9 นายสวัสด์ิ           โสมรักษ์ ผู้แทนสถานประกอบการ 4 

10 นายโอฬาร          สีฟ้า ผู้แทนสถานประกอบการ 4 

11 นายสมบัติ          แก้ววิสูตร ผู้แทนสถานประกอบการ 4 

12 นายกฤติกร         วาดเขียน ผู้แทนสถานประกอบการ 4 

13 นายชาญวิทย์       ชัยธีราศักด์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 

14 นายถนัด            จ าปาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 

15 นายชินวงค์         พงษ์นุ่มกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 

16 ว่าท่ีร้อยตรีกิตติวุฒิ  รุ่งเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 

17 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก กรรมการและเลขานุการ 4 
 



 

๑๐ 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

1.4 จ ำนวนครู จ ำแนกตำมแผนกวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน 
 

แผนกวิชำ/สำขำวิชำ/ 
สำขำงำน 

จ ำนวน 
(คน) 

 
สถำนภำพ 

ใบประกอบ
วิชำชีพ 

 
วุฒิกำรศึกษำ 

ครู
ปร

ะจ
 ำ 

ครู
พิเ

ศษ
สอ

น 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญ

ญ
ำเอ

ก 

ปริ
ญ

ญ
ำโ

ท 

ปริ
ญ

ญ
ำต

รี 

ต่ ำ
กว่

ำ 
ปริ

ญ
ญ

ำต
รี 

ช่างยนต์ 5 4 1 5 - - - 5 - 

ช่างไฟฟ้าก าลัง 5 3 2 5 - - - 5 - 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 3 - 3 - - 1 2 - 

ช่างก่อสร้าง 3 2 1 3 - - 1 2 - 

ช่างซ่อมบ ารุง 4 3 1 4 - - - 4 - 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 3 1 4 - - 1 3 - 

การบัญชี 4 3 1 4 - - 1 3 - 

การโรงแรม 1 1 - 1 - - - 1 - 

ธุรกิจค้าปลีก 2 1 1 2 - - 1 1 - 

เทคนิคพื้นฐาน 3 1 2 3 - - - 3 - 

หมวดทักษะชีวิต 6 3 3 6 - - 1 5 - 

รวม 40 27 13 40 - - 6 34 - 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑ 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

1.5 จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

 
 
 

ฝ่ำย/ งำน 

 
 

จ ำนวน
(คน) 

สถำนภำพ 

 

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 

 

พน
ักง

ำน
รำ

ชก
ำร

 

 

ลูก
จ้ำ

งป
ระ

จ ำ
 

 

ลูก
จ้ำ

งช
ั่วค

รำ
ว 

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

งานบริหารงานท่ัวไป 2 - - - 2 

งานบุคลากร 1 - - - 1 

งานการเงิน 2 - - - 2 

งานการบัญชี 1 - - - 1 

งานพัสดุ 3 - - - 3 

งานอาคารสถานท่ี 1 - - - 1 

งานทะเบียน 1 - - - 1 

งานประชาสัมพันธ ์ 1 - - - 1 

รวม 12 - - - 12 

ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - - 1 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 - - - 1 

งานความร่วมมือ 1 - - - 1 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 1 - - - 1 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 - - - 1 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 1 - - - 1 

รวม 6 - - - 6 

 
 
 



 

๑๒ 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

1.5 จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ต่อ)  
 

 
 
 

ฝ่ำย/ งำน 

 
 

จ ำนวน
(คน) 

สถำนภำพ 

 

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 

 

พน
ักง

ำน
รำ

ชก
ำร

 

 

ลูก
จ้ำ

งป
ระ

จ ำ
 

 

ลูก
จ้ำ

งช
ั่วค

รำ
ว 

ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 1 - - - 1 

งานครูท่ีปรึกษา 1 - - - 1 

งานปกครอง 1 - - - 1 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 1 - - - 1 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 1 - - - 1 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 1 - - - 1 

รวม 6 - - - 6 

ฝ่ำยวิชำกำร 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 - - - 1 

งานวัดผลและประเมินผล 1 - - - 1 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 - - - 1 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 - - - 1 

งานส่ือการเรียนการสอน 1 - - - 1 

รวม 5 - - - 5 

 
 
 
 
 
  
 



 

๑๓ 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

1.5 จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (บุคลำกรอืน่ๆ) (ต่อ)  
 

 
 
 

ฝ่ำย/ งำน 

 
 

จ ำนวน
(คน) 

สถำนภำพ 

 

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 

 

พน
ักง

ำน
รำ

ชก
ำร

 

 

ลูก
จ้ำ

งป
ระ

จ ำ
 

 

ลูก
จ้ำ

งช
ั่วค

รำ
ว 

นักการภารโรง 6 - - - 6 

ยามรักษาการ 1 - - - 1 

พนักงานขับรถ 2 - - - 2 

รวม 8 - - - 8 

รวมทั้งสิ้น 37 - - - 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔ 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

1.6 จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับ สำขำงำน และช้ันป ี 
 (ปีที่จัดท ำรำยงำน ส ารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
 

ระดับ/สำขำงำน 

ชั้นป ี

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 

ยานยนต์ 96 - - 54 - - 50 - - 200 

ไฟฟ้าก าลัง 67 - - 51 - - 44 - - 162 

อิเล็กทรอนิกส์ 14 - - 9 - - 18 - - 41 

ก่อสร้าง - 17 - - 12 - - 15 - 44 

ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 46 - - 56 - - 26 - - 128 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 42 - - 39 - - 32 - - 113 

การบัญชี 15 - - 28 - - 17 - - 60 

การโรงแรม - 9 - - 4 - - 8 - 21 

ธุรกิจค้าปลีก - 23 - - 8 - - 12 - 43 

รวม 280 49 - 237 24 - 187 35 - 812 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕ 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

1.6 จ ำนวนผู้เรียนจ ำแนกตำมระดับ สำขำงำน และช้ันป ี(ต่อ) 
 (ปีที่จัดท ำรำยงำน ส ารวจ ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
 

ระดับ/สำขำงำน 

ชั้นป ี

รวม 
1 2 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

เทคนิคยานยนต์ - 13 13 - 16 8 50 

เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ - 12 - - 5 - 17 

ไฟฟ้าก าลัง - 30 7 - 16 18 71 

โยธา - 7 14 - 2 19 42 

เครื่องมือกล - 24 - - 13 - 37 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 36 16 - 14 - 66 

การบัญชี - 14 - - 18 11 43 

รวม - 136 50 - 84 56 326 

 
1.7 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ตารางแสดงค่าร้อยละ ของจ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นและส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 

 
 
 
 

 

หลักสูตร/ระดับชั้น 

 

ผู้เรียนแรกเข้ำของ
รุ่น 

ผู้เรียนที่จบ
กำรศึกษำปี

กำรศึกษำ ๒๕61 
ร้อยละ 

ปกติ ทวิภำคี ปกติ ทวิภำคี 
   ปวช. 280 49 - - - 
   ปวส. - 136 - - - 
 รวม 280 185 - - - 



 

๑๖ 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

1.8 ข้อมูลหลักสูตร 
1.8.1 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) จ านวน 9 สาขาวิชา 

 

ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน 

อุตสาหกรรม 

ช่างยนต์ ยานยนต์ 
ช่างซ่อมบ ารุง ซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าก าลัง 
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง 

พาณิชยกรรม 
การบัญชี การบัญชี 

ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีก 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว การโรงแรม การโรงแรม 
 

1.8.2 หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวส.) จ านวน 8 สาขาวิชา 
ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน 

อุตสาหกรรม 

เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล 

ไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาพและระบบเสียง 

โยธา โยธา 

บริหารธุรกิจ 
การบัญชี การบัญชี 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

1.9 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที ่
 

ประเภทอำคำร จ ำนวน (หลัง) 
อาคารเรียน 4 
อาคารปฏิบัติการ 1 
อาคารวิทยบริการ/อาคารห้องสมุด 1 
อาคารอเนกประสงค์ 2 
อาคารอื่นๆ 2 

รวมทั้งสิ้น 10 
 



 

๑๗ 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

1.10 ข้อมูลงบประมำณ 

รำยกำร จ ำนวน (บำท) 
งบบุคลากร 3,630,220.- 
งบด าเนินงาน 3,190,326.- 
งบลงทุน 13,565,600.- 
งบเงินอุดหนุน 9,593,140.- 
งบรายจ่ายอื่น 1,467,800.- 

รวมทั้งสิ้น 31,447,086.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘ 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ประกอบด้วย ๔  มาตรฐาน 14 ประเด็นการ

ประเมิน ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้       

มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

1.1 ด้ำนควำมรู้  
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

  ๑.๑.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะชีวิตตั้งแต่ ๒.๐๐ 
ขึ้นไป 
  ๑.๑.๒ ร้อยละของ ผู้ส า เร็จการ ศึกษาท่ี ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                
(ด้านความรู้) 
  ๑.๑.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 
  ๑.๑.๔ ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ ชุมชนท่ีมีระดับความพึงพอใจ               
ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
  ๑.๑.๕ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

๑๙ 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะ ท่ีดี ประกอบด้วย
ข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะวิชาชีพ              
ต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
  ๑.๒.๒ ร้อยละของ ผู้ส า เร็จการศึกษาท่ี ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                     
(ด้านทักษะวิชาชีพ) 
 
  ๑.๒.๓ ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ ชุมชนท่ีมีระดับความพึงพอใจ              
ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
  ๑.๒.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี 
  ๑.๒.๕ จ านวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์

ส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 

  ๑.๓.๑ มีโครงการปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ          
กิจนิสัยท่ีดี 
 ๑.๓.๒ มีโครงการปลูกฝังความภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
 ๑.๓.๓ มีโครงการปลูกฝังการเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 ๑.๓.๔ มีโครงการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  ๑.๓.๕ ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนท่ีมีระดับความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผู้ส าเร็จการศึกษา ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
 

 

 

 

 

 



 

๒๐ 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

 2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี ้
  ๒.๑.๑ สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความต้องการของผู้เรียนชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
  ๒.๑.๒ สถานศึกษามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน   
 

 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี ้
  ๒.๒.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ๒.๒.๒ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการ
บันทึกหลังการเรียนการสอน และการนิเทศ และการประเมินผลการสอน 
  ๒.๒.๓ สถานศึกษามีการวิจัยในช้ันเรียน/มีการแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑ 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ี
มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
 ๒.๓.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด 

เรียบร้อย ปลอดภัยและมีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน          

ศูนย์วิทยบริการ และอื่นๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

  ๒.๓.๒ สถานศึกษา มีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม 
เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  ๒.๓.๓ สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   (๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
   (๒) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
   (๓) มาตรฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน 
   (๔) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
   (๕) มีการจัดระบบเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง(RMS) 
   (๖) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
  ๒.๓.๔ สถานศึกษา มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ                
เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
 

 2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๒.๔.๑ สถานศึกษามีการจัดสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม 
  ๒.๔.๒ สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ๒.๔.๓. สถานศึกษามีการด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
  ๒.๔.๔   สถานศึกษามีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

 

 
 

 

 



 

๒๒ 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยข้อพิจารณา
ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับต่างประเทศ  
  ๓.๑.๒ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ         
ทวิภาคี 
  ๓.๑.๓ สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม                
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากร(ทุนการศึกษา/วัสดุ/อุปกรณ์/ผู้เช่ียวชาญ/               
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/พระสงฆ์) ในการบริหารจัดการศึกษา 
  ๓.๑.๔ สถานศึกษามีการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน/หน่วยงานภายนอก 
 

 3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๓.๒.๑  มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครูบุคลากร
ทางการศึกษา 
  ๓.๒.๒  มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้เรียน 
  ๓.๒.๓  มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ร่วมกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ 
  ๓.๒.๔  มีการน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 
  ๓.๒.๕  มีการน านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปเผยแพร่ 
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มำตรฐำนที่ 4 ควำมโดดเด่นในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 สถานศึกษาได้จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีความโดดเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ปรัชญา 
เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ของสถานศึกษาได้โดดเด่น ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

 ๔.๑ ควำมโดดเด่นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถโดดเด่นเป็นท่ี
ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ผลการแข่งขันทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ 
  ๔.๑.๒ ผลการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
  ๔.๑.๓ ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  4.1.4 ผลการแข่งขันอื่น ๆ 
 

 ๔.๒ ควำมโดดเด่นด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน    
 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร สนับสนุน ก ากับ 
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี ้
  4.๒.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  4.๒.๒ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการ
บันทึกหลังการเรียนการสอน และการนิเทศ และการประเมินผลการสอน 
  4.๒.๓ สถานศึกษามีการวิจัยในช้ันเรียน/มีการแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 4.2.4 สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ (3Rs8Cs) 
 4.4.5 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบสะเต็มศึกษา (STEM) 

 

 ๔.๓ ควำมโดดเด่นด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  ตามคุณธรรม        
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีว่า “มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ สนองตอบจิตอาสา” ประกอบด้วยข้อพิจารณา
ดังนี้ 
  ๔.3.๑ มีโครงการปลูกฝังด้านการมีวินัย 
  ๔.3.๒ มีโครงการปลูกฝังด้านความรับผิดชอบ 
  4.3.3 มีโครงการปลูกฝังด้านการมีจิตอาสา 
 

 4.4 ควำมโดดเด่นด้ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ตามปรัชญา และวิสัยทัศน์ของ    
วิทยาลัยฯ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  4.4.1 ส่งเสริมผลงานด้านวิชาการและวิชาชีพ  
  4.4.2 ส่งเสริมผลงานด้านกิจกรรมลูกเสือ และ กิจกรรม อวท. 
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๔.5 ควำมโดดเด่นด้ำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๔.5.๑ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาและแลกเปล่ียนทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ 
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 “เป็นองค์แห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สู่ประชาคมอาเซียน โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
   

1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
3. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 

  กลยุทธ์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึง
ประสงค์ด้านความรู้   

  กลยุทธ์ท่ี 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษะท่ีพึง
ประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   

  กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษะท่ีพึงประสงค์   

 กลยุทธ์ที ่4 สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาตามาตรฐานอาชีวศึกษา   
 กลยุทธ์ที่ 5 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามาตรฐานอาชีวศึกษา   
 กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ   
 กลยุทธ์ท่ี 7 การผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์  และบุคลากรทาง  

การศึกษา   
 กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์   
 กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านส่ือ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี 11 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายงบหน่วยงานต้นสังกัด 
 กลยุทธ์ที ่12 การบริหารจัดการด้านสวัสดิการผู้เรียน   
 กลยุทธ์ท่ี 13 การสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ ท่ี  14 การส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์              

งานนิทรรศการ และงานวิจัย 
 กลยุทธ์ท่ี 15 ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ที่ 16 ความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาการประกัน

คุณภาพภายใน ในอนาคต  โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (ปี พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งได้จัดท า
รูปแบบของโครงการ / กิจกรรม พอสรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

1. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
2. โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ 2561 
3. โครงการพิธีไหว้ครู 
4. โครงการวิถีไทยวิถีพุทธ 
5. โครงการ Big Cleaning Day 
6. โครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา 
7. โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
8. โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด วิษณุเกมส์ 2018 
9. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจ าปีการศึกษา 2561 
10.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา 
11.  โครงการธรรมศึกษาประจ าปี 2561 
12.  โครงการครอบครัวศีล 5 
13.  โครงการคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
14.  โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ในสถานศึกษา 
15.  โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ฯ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
16.  โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและการแลกเปล่ียนวิชาการ 
17.  โครงการมหกรรมวิชาการเปิดบ้านสู่วิชาชีพ 
18.  โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน 
19.  โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ 
20.  โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้เรียนและชุมชน 
21.  โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)          
22.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพโปรแกรมส าเร็จรูปในงานบัญชีส าหรับสถานศึกษา 
23.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษระดับสถานศึกษา 
24.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
25.  โครงการแข่งขันทักษะช่างก่อสร้าง 
26.  โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
27.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
28.  โครงการคณิตคิดเร็ว 
29.  โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษวันคริสต์มาส Christmas Day 
30.  โครงการ English Minute (ภาษาอังกฤษวันละหนึ่งนาที) 
31.  โครงการคลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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32.  โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ในทุกระดับ 
33.  โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน 
34.  โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ 
35.  โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา   
36.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและผู้เรียน 
37.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 
38.  โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
39.  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
40.  โครงการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
41.  โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้เรียนและชุมชน 
42.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาพิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดอังกฤษระดับสถานศึกษา 
43.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
44.  โครงการแข่งขันทักษะช่างก่อสร้าง 
45.  โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
46.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
47.  โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2561 
48.  โครงการสอบวัดแววความรู้ความถนัดด้านวิชาชีพประจ าปีการศึกษา 2561 
49.  โครงการเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)    
50.  โครงการสอบปลายภาค  
51.  โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เอสโซ่ 
52.  โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
53.  โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ (Fix it Center) 
54.  โครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
55.  โครงการจัดซ้อโปรแกรมงานส่วนหน้าโรงแรม 
56.  โครงการคลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2561 
57. โครงการมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านสู่วิชาชีพ 
58.  โครงการแนะแนวเครือข่าย 
59.  โครงการวิทยาลัยอุ่นใจ (คุ้มครองสวัสดิภาพของนักเรียน นักศึกษา) 
60.  โครงการออกเย่ียมบ้านนักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
61.  โครงการศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียนประจ าปีการศึกษา 2561 
62.  โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน 
63.  มาตรการท่ี 8 โครงการพบนักเรียนนักศึกษา (Homeroom)  
64.  โครงการจัดท าคู่มือนักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
65. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
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66.  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
67.  โครงการจัดท าป้ายนิเทศสถานศึกษาคุณธรรม 
68.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ 
69.  โครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ 
70.  โครงการธรรมศึกษา 
71.  โครงการครอบครัวศีล 5 
72.  โครงการคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
73.  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
74.  โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
75.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา 
76.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ 
77.  โครงการส่งครูไปพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
78.  โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
79.  โครงการพัฒนาครูท่ีปรึกษา ธุรกิจและครูท่ีเกี่ยวข้อง 
80.  โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
81.  โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงานของงานและสาขางาน 
82.  โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
83.  โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่างงานอาคารสถานท่ี 
84.  โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15  ปี อย่างมีคุณภาพ 1/2561 
85.  โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2/2561 
86.  โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกระดับ ปวช. และระดับปวส. ทุกสาขาวิชา 
87.  โครงการจัดซื้อวัสดุจัดท ากระดานไวท์บอร์ด 
88.  โครงการจัดซื้อวัสดุช่วยสอน 
89.  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลค า(ครุภัณฑ์) 
90.  โครงการจัดซื้อกล้องส ารวจ Total Station พร้อมอุปกรณ์(ครุภัณฑ์) 
91.  ครุภัณฑ์ห้องพักโรงแรมระดับ 3 ดาว (Twin Room) 
92.  อาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ช้ัน (งบลงทุนส่ิงก่อสร้าง) 
93.  โครงการจัดซ้อโปรแกรมงานส่วนหน้าโรงแรม 
94.  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดงานอาคารสถานท่ี 
95.  โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่างงานอาคารสถานท่ี 
96.  โครงการจัดท าท่ีบังตาจุดท้ิงขยะ โดยใช้ไม้ฝาเฌอร่า 
97.  โครงการจัดท าบอร์ดแจ้งรายช่ือผู้อยู่เวรรักษาการประจ าวัน 
98.  โครงการปรับภูมิทัศน์ตีเส้นจราจรวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
99. โครงการปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
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100.  โครงการซ่อมแซมพื้นท่ีปฏิบัติงานสาขาวิชาช่างยนต์ 
101.  โครงการปรับปรุงห้องพักครูแผนกสามัญสัมพันธ์ 
102.  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
103.  โครงการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องเจียระไนลับคมตัด 
104.  โครงการซ่อมครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการสาขางานออกแบบ 
105.  ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลพร้อมอุปกรณ์ 20 ชุด 
106.  โครงการจัดท าห้องเรียนเฉพาะทางพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 
107.  โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป DSLR 
108.  ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
109.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ปฏิบัติการท่ีนั่งกลม 
110.  ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ 
111.  ครุภัณฑ์ห้องเรียนค้าปลีก 
112.  ครุภัณฑ์เครื่องวิชวลไลเซอร์ 
113.  ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและเก้าอี้เบาะนวม 
114.  ครุภัณฑ์ชุดท่ีหมายเล็งแบบสะท้อนแสง 
115.  ครุภัณฑ์งานฝึกฝีมือ 
116.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ 14 ตัว พร้อมอุปกรณ์และจอ 
117.  โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1เครื่อง งานทะเบียน 
118.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า 
119.  โครงการถังขยะรีไซเคิล 

120.  โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์และเครื่องพิมพ ์

121.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
122.  โครงการจัดซื้อเก้าอี้นวมส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
123.  โครงการตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า 
124.  โครงการจัดซื้อและติดต้ังพัดลม 
125.  โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา RMS2016 
126.  โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 
127.  โครงการระบบ SMIS 
128.  โครงการซื้อวัสดุซ่อมคอมพิวเตอร์ห้องอินเทอร์เน็ต 
129.  โครงการจัดท าบัตรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 (ฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษา) 
130.  โครงการมุมค้นคว้าวิชาการ 
131.  โครงการประชุมร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ 
132.  โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและการแลกเปล่ียนวิชาการ 
133.  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
134.  โครงการการศึกษาไร้พรหมแดน 
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135.  โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพภาคเรียนท่ี 1/2561 
136.  โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพภาคเรียนท่ี 2/2561 
137.  โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (สัมมนาฯ) 
138.  โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาท่ีจัดอาชีวศึกษาระบบ  

 ทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีการศึกษา 2561 
139.  โครงการส่งครูไปพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
140.  โครงการจัดการศึกษาเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Ved) 
141.  โครงการโรงปูนรักชุมชน 
142.  โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน 
143.  โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษา 
144.  โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ 
145.  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีการศึกษา 2561 
146.  โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 
147.  โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน (เครื่องมือประจ าตัว) 
148.  โครงการเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ 
149.  โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
150.  โครงการเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 
151.  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
152.  โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
153.  โครงการพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
154.  โครงการอบรมวิจัยในช้ันเรียน 
155.  โครงการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ 
156.  โครงการนิเทศการสอน 
157.  โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษากลุ่มเทียบโอนประสบการณ์ฯ รุ่น๑๘ 
158.  โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพนักเรียนและครูผู้สอน 
159.  โครงการส่งครูไปพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
160.  โครงการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ 
161.  โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  

    (โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา) 
162.  โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
163.  โครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
164.  โครงการพิธีไหว้ครู 
165.  โครงการวิถีไทยวิถี พุทธ 
166.  โครงการแข่งขันดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์R 
167.  โครงการแข่งขันประกวดร้องเพลง 



 

๓๑ 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

168.  โครงการBig Cleaning Day 
169.  โครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา 
170.  โครงการเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายพระราชสมภพรัชกาลท่ี 10 
171.  โครงการวันแม่แห่งชาติ 
172.  โครงการวันปิยมหาราช 
173.  โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
174.  โครงการพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม 
175.  โครงการพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญประดับแถบ 2 สี Day camp ประจ าปีการศึกษา 2561 
176.  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ 
177.  โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ทุกสาขาวิชา 

                      (ก่อสร้าง/ช่างยนต์/ไฟฟ้าก าลัง/อิเล็กทรอนิกส์/ซ่อมบ ารุง/คอมพิวเตอร์/บญัชี/การโรงแรม/ 
   ธุรกิจค้าปลีก/เทคนิคยานยนต์/ช่างซ่อมตัวถังและสี/โยธา/เครื่องมือกล/ปวส.คอมพิวเตอร์ฯ   
   /ปวส.การบัญชี) 

178.  โครงการจัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
179.  โครงการประหยัดและอดออม 
180.  โครงการบัญชีก้าวสู่ Thailand 4.0 
181.  โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้เรียนและชุมชน 
182.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชีระดับสถานศึกษา 
183.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาพิมพ์ดีดไทยและอังกฤษระดับสถานศึกษา 
184.  โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
185.  โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
186.  โครงการปฐมนิเทศสมาชิก องค์การนักวิชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
187.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
188.  โครงการอบรมซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ LCD,LED 
189.  โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
190.  โครงการแข่งขันทักษะช่างก่อสร้าง(4 ทักษะ) ระดับสถานศึกษาปี 61 
191.  โครงการแข่งขันทางวิชาการการแข่งขันก่ออิฐ 
192.  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการการแข่งขันหุ่นจ าลอง 
193.  โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ปวส. 
194.  โครงการส่งเสริมจิตภาษาพัฒนา ปวช. 
195.  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
196. โครงการแข่งขันดนตรีสากล 
197.  โครงการร่วมด้วยช่วยประชา 
198.  โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
199.  โครงการพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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200.  โครงการคณิตคิดเร็ว 
201.  โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษวันครสิต์มาส (Christmas Day) 
202.  โครงการต้นไม้พูดได้ 
203.  โครงการนิทรรศการเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจ าปีการศึกษา 2561 
204.  โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (สถานศึกษา) 
205.  โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา   
206.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
207.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 

208.  โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
209.  โครงการสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2561 
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วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก  ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยอยู่ในความรับผิดชอบของ            
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยฯ ได้จัดการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาแก่บุคลากรทุกคน โดยใช้แนวทางตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งช้ี  โดยวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการรวม  ๔  คณะคือ  

๑) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าท่ีพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ แต่ง ต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
คณะอนุกรรมการติดตาม   

๒) ค าส่ังแต่งต้ังอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าท่ีจัดท ามาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                    

๓) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีหน้าท่ีแนะน า ปรึกษานิเทศ
แก่ครู และบุคลากรเป็นรายบุคคล  โดยต้องศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ วางแผนก าหนดทางเลือก               
สร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ จัดท าคู่มือการนิเทศ ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา      
โดยสถานศึกษาสามารถออกแบบตามบริบทของตนเอง ด าเนินการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา รายงานผลการตรวจติดตามพร้อมข้อเสนอแนะ 

 ๔) ค าส่ังแต่งต้ังอนุกรรมกาประเมินคุณภาพภายใน มีหน้าท่ีจัดท าแผนการประเมินและก าหนดเวลา
การประเมิน จัดท าคู่มือการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จัดท าเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจ และช้ีแจงการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเกณฑ์การ
ประเมิน แก่ครู บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท า
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน น าผลการประเมินตนเอง ได้แก่ จุดเด่นและ    
จุดด้อยของวิทยาลัยฯ เข้าท่ีประชุม จัดท ายุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาคุณภาพบรรจุในแผนพัฒนา    
วิทยาลัยฯ ในปีต่อไป 
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1. กำรวำงแผนงำน ให้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษา ท้ังนี้วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานแต่ละมาตรฐาน
ว่าต้องมีการให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในด้านใด ระดับใด มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับตัดสินระดับความส าเร็จ
มีการวางแผนกิจกรรม เพื่อการปฏิบัติโดยผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการก ากับ
ติดตาม 

 

 2.  กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ  ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และด าเนินงานตามแผนมีกลไกการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ จากผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นระยะๆ  ตามตารางท่ีก าหนด และมีการรายงานผล
ความก้าวหน้าท้ังท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและโดยการจัดการประชุม 
  

3.  กำรตรวจสอบติดตำม  มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ     
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการจัดต้ังคณะกรรมการควบคุม ก ากับ นิเทศ และประเมินการ
ด าเนินงานและรายงานผลต่อท่ีประชุม 
  

4.  กำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน  มีการน าผลการประเมินมาจัดท าเป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง เผยแพร่ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบและการจัดประชุมเพื่อการระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
วิทยาลัยต่อไปหากผลการประเมินปรากฏว่ามาตรฐานการศึกษาด้านใดมีการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด วิงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จะให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง โดยการ
ก าหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการด าเนินการ  

 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร 
ครู เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานและประชุมหารือประเด็นต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
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แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

 

 

 

 

 

ปฏิทนิกำรปฏบิัตงิำนประกนัคณุภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำ  

วัน/เดือน/ป ี หน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติ หมำยเหตุ 

กรกฎาคม 
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

 

สิงหาคม จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานในการจัดท าแฟ้มประเมิน  
กันยายน จัดท าแฟ้มเก็บข้อมูลแต่ละตัวบ่งช้ี/สาขาวิชา/งาน และรายบุคคล  

ตุลาคม 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
แจกแฟ้มเก็บข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR)                     
ตัวบ่งช้ี/สาขาวิชา/งาน และรายบุคคล 

 

พฤศจิกายน ติดตามการจัดเก็บข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ครั้งท่ี 1 
ธันวาคม ส่งข้อมูลการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ครั้งท่ี 1 
มกราคม ติดตามการจัดเก็บข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ครั้งท่ี 2 

กุมภาพันธ ์ ส่งข้อมูลการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR)  ครั้งท่ี 2 

มีนาคม 
จัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พิมพ์ และตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

 

เมษายน 
รายงานผลการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 

พฤษภาคม ส่งรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
มิถุนายน เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR)   

 

 
 
 
 
 
 
 



 

36 

 
แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 
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แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยฯ 

จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยฯ 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

ก ำหนดติดตำมกำรด ำเนินงำน 

ประเมินและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในของวิทยำลัยฯ 

ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำ 

ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำวิทยำลยัฯ 

พิจำรณำผลกำรด ำเนินกำร 

จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง พร้อมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของวิทยำลัยฯ 

รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

รำยงำนผล 

กำรประเมินตนเอง 

ข้อเสนอแนะของหน่วยงำน
ต้นสังกัดและ สมศ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของวิทยำลัยฯ 

แผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของ

วิทยำลัยฯ 
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แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

 

   
 

 

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ มาจากการศึกษาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

ความต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 

 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
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แผนพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยใน วทิยำลัยเทคนิคมวกเหลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาและวิเคราะห์
มาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ศึกษาและวิเคราะห์
นโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยฯ 

ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ

วิทยาลัยฯ 

สังเคราะห์ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

เสนอคณะกรรมการ 

สถานศึกษาพิจารณา 

ประกาศใช้ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 

มาตรฐานการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ 


