
1. ช่ือโครงการ: จัดทํามาตรฐานวิทยาลัยฯ และคูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวจุฑามาศ  กระแหน 
ตําแหนง : หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
โทรศัพทมือถือ : 084-8189479 
 

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
1) ดานความพอประมาณ 

ระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ จะชวยใหการดําเนินงานเปนระบบ ประหยัดเวลา และลด
คาใชจายในการใชวัสดุ เชน กระดาษ หมึกพิมพมากข้ึน 

 

2) ดานการมีเหตุผล 
เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ 

    

3) ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี 
ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยพัฒนาศัพยภาพของสถานศึกษา 
 

4) เง่ือนไขความรู 
สามารถใชระบบการประกันคุณภาพภายในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

5) เง่ือนไขคุณธรรม 
บุคลากรทุกฝายสามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

6) สังคม 
สามารถจัดทําขอมูลการประกันคุณภาพภายในเพ่ือเผยแพรขอมูลใหกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 

7) เศรษฐกิจ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในชวยประหยักงบประมาณในการบริหารจัดการ และทําใหการดําเนินงาน

เปนไปดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

8) ส่ิงแวดลอม 
เปนการระดมทรัพยากรบุคคล ดานเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในการปรับปรุงพัฒนา 
 

9) วัฒนธรรม 
สถานศึกษามีการพัฒนา เกิดการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ อยางตอเนื่อง อันเปนประโยชนตอนักเรียน 

นักศึกษา ครู และสถานศึกษา 
 

3. หลักการและเหตุผล: 
จากความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม สงผลใหบุคคล

ตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหทันกับยุคและสมัย การศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของ



ประเทศใหมีคุณภาพ สงผลใหมีการจัดระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานการบริหาร
จัดการหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครู การพัฒนาสื่อ และแหลงการเรียนรู ตลอดจนการสรางความ
รวมมือและการประสานสัมพันธระหวางสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และองคกรตาง ๆ โดยกระบวนการใน
การพัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพ ไดแก ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงถูกกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ท่ีมุงเนนในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนด
รายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกัน
คุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) และระบบการประกันคุณภาพภายนอก (External Quality 
Assurance) 

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีจัด
การศึกษาโดยนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการบริหารจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพ  
ภายใตมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และท่ีปรับปรุงแกไข และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 ประกอบดวย 
สวนท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบงชี้ และสวนท่ี 2 การฝกอบรมวิชาชีพ จํานวน 
1 มาตรฐาน 10 ตัวบงชี้  รวม 2 สวน จํานวน 8 มาตรฐาน 45 ตัวบงชี้  และเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษาจึงมีการกําหนดใหสถานศึกษาจัดทํามาตรฐานของสถานศึกษา  ดวยเหตุนี้งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือเปนการระดมความคิดเห็นของทุกฝายท่ีเก่ียวของใน
การจัดทํามาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี พรอมท้ังจัดทําคูมือการดําเนินงานเพ่ือเปนการสราง
ความรูความเขาใจในการจัดเก็บขอมูลและการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับมาตรฐานของสถานศึกษาตอไป 

 

4. วัตถุประสงค: 
1. เพ่ือจัดทํามาตรฐานของสถานศึกษา 
2. เพ่ือจัดทําคูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
1. มาตรฐานสถานศึกษา  จํานวน  15 เลม 
2. คูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  ครบทุกตัวบงชี้ 
 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
1. สถานศึกษามีมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีคูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสําหรับบุคลากรท่ีเก่ียวของใชเปน

แนวทางในการจัดเก็บขอมูล 
 

7. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : มาตรฐานสถานศึกษา  จํานวน  15 เลม และคูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายใน  ครบทุกตัวบงชี้ 
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และ      

มีคูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสําหรับบุคลากรท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการจัดเก็บ
ขอมูล 



8. พ้ืนท่ีดําเนินการ:  หองประชุมสมาคมผูปกครองและครู / หองประชุมวิษณุสรณ 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
1. สถานศึกษามีมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
2. บุคลากรมีคูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพสําหรับใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
 

10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ มาตรฐานสถานศึกษา  จํานวน  15 เลม และคูมือการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน  ครบทุกตัวบงชี ้

 

เชิงคุณภาพ สถานศึกษามีมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา และมีคูมือการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สําหรับบุคลากรท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการจัดเก็บขอมูล 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  25,000 บาท 
 

11. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน 
ไตรมาส () 

เปาหมาย (เชน ใคร 
จํานวนครั้ง เรื่อง 

ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบ

ลงทุน 
งบรายจาย

อ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

1.ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการ     มาตรฐานสถานศึกษา  
จํานวน  15 เลม และ
คูมือการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพ

ภายในครบทุกตัวบงชี้ 

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธาน ี

   25,000.00 

2.สํารวจคาใชจายในการดําเนิน งาน     
3.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ     
4.เสนอโครงการตามลําดับขั้น     
5.จัดทํารางมาตรฐานสถานศึกษา     
6.จัดทําแบบสอบถามเพื่อใชทําประชา
พิจารณ 

    

7.จั ดประชาพิ จารณ ร างมาตรฐาน
สถานศึกษา 

    

8.ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากการ
ประชาพิจารณ 

    

9.จัดทําประกาศสถานศึกษา เร่ืองใหใช
มาตรฐานสถานศึกษา 

    

10.จัดทําประกาศสถานศึกษา เร่ือง
กําหนดคาเปาหมายแตละมาตรฐานและตัว
บงชี้ 

    

11.จัดทําคูมือการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ 

    

12.สรุปผลการดําเนินงานโครงการ     
13.รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ตามลําดับขั้น 

    

รวมเงิน    25,000.00 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 25,000.00 



 
 


