คูมือกํากับติดตาม
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา เปนการสรางความมั่นใจถึง คุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษาวาเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงกับความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ตลอดจน
ตลาดแรงงาน และสั ง คม โดยมี อ งค ป ระกอบสํ าคั ญ ในการดํ า เนิน งาน ได แ ก การควบคุม คุ ณ ภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยใชหลักของการบริหาร เพื่อทําใหพันธกิจของ
สถานศึกษา สามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายไดอยางเปนระบบ และมีความตอเนื่อง ดวย
ความรวมมือ ของบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ประกอบดวยการดําเนินงาน 2 ระบบไดแกการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะทําใหสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา มี
ระบบการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ มีการทํางานอยางมีทิศทาง โดยการกําหนดมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาเปนกรอบแนวทาง การดําเนินงานอยางมีเปาหมาย และแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน การ
ดําเนินงานตามแผนเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายนั้นตองมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมิน
คุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเอง เพื่อใหมีการตรวจสอบในสิ่งที่สถานศึกษา ไดวางแผนไว ใน
แตละป มีจุดมุงหมายที่สําคัญ คือ สถานศึกษาจะไดมีการพัฒนาปรับปรุง ใหเปนไปตามเปาหมาย อยู
ตลอดเวลา โดยใชกระบวนการดําเนินงาน P D C A (Plan - Do - Check -Act)
การกํ า กั บ ติ ด ตามการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา เป น ส ว นหนึ่ ง ของการ
ประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผูประเมินคือบุคคล
หรือหนวยงานภายในสถานศึกษา เปนการตรวจสอบผล การประเมินคุณภาพภายใน หรือการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ฉะนั้นหลักเกณฑ และวิธีการดําเนินงานที่กําหนด ควรสอดคลองตอเนื่องกัน
เพื่อสงผลใหเกิดการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สูความเปน
เลิศตามที่ตองการ
งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

1. ชื่อโครงการ ประเมินภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
2. หลักการ และเหตุผล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดมีบทบัญญัติวาดวยการที่รัฐ ฯ ตอง
จัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ เพื่อเปนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเปนเข็มทิศ
ชี้นําในการพัฒนาสังคมไทยใหยั่งยืนมั่นคง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 องคประกอบ
หนึ่งทางการปฏิรูปการศึกษาคือ ระบบการบริหาร และการจัดการ ที่เนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอกําหนดในหมวดที่ 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตราที่ 47 กําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตราที่ 48 กําหนดให
หนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนการสรางความมั่นใจวา คุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษาไดเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงกับความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ตลอดจน
ตลาด แรงงาน และสังคม โดยมีองคประกอบสําคัญในการดําเนินงาน ไดแก การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพ และการประเมิ น คุ ณ ภาพ โดยใช ห ลั ก ของการบริ ห าร เพื่ อ ทํ า ให พั น ธกิ จ ของ
สถานศึกษา สามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายไดอยางเปนระบบ และมีความตอเนื่อง ดวย
ความรวมมือ ของบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะทําใหสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ ที่มี
ประสิทธิภาพ มีการทํางานอยางมีทิศทาง โดยการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาเปนกรอบ แนว
ทางการดําเนินงานอยางมีเปาหมาย และแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน การดําเนินงานตามแผนเพื่อให
เปนไปตามเปาหมายนั้นตองมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพภายใน หรือการ
ประเมิน ตนเอง เพื่อใหมีการตรวจสอบในสิ่งที่สถานศึกษา ไดวางแผนไวในแตละป มีจุดมุงหมายที่
สําคัญ คือ สถานศึกษาจะไดมีการพัฒนา ปรับปรุง ใหเปนไปตามเปาหมายอยูตลอดเวลา

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อประเมินคุณภาพงานทุกงาน ภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.2 เพื่อใหทราบถึงสถานะ และระดับคุณภาพ ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
3.3 เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสถานศึกษา ในปการศึกษาตอไป
4. วิธกี ารประเมิน
4.1 ใชวธิ ีเก็บขอมูลโดยตรงจากผูเกีย่ วของทั้งหมด
4.2 ประเมินเรื่อง
4.2.1 ระดับคุณภาพของการบริหาร
4.2.2 ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
4.2.3 ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
4.2.4 ความพึงพอใจของผูเกีย่ วของทุกฝาย
4.2.5 ความคิดเห็นจากผูเกีย่ วของทุกฝาย
4.3 ใชเครื่องมือ
4.3.1 แบบสอบถาม
4.3.2 แบบสํารวจ
4.4 ประเมินเรื่องที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาทุกดาน เชนดานการบริหาร การปฏิบัติงาน ฯลฯ
จากบุคลากร หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

5. วิธกี ารเก็บ และวิเคราะหขอมูล
5.1 ใชวธิ ีกําหนดแตงตั้งบุคลากร ใหรับผิดชอบเปนรายตัวบงชี้
5.2 เก็บขอมูลจากผูเกีย่ วของโดยตรง มีการลงรายมือชื่อเพื่อรับ และสงอยางชัดเจน
5.3 จากกลุมตัวอยางทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
5.4 ใชเครื่องมือ
5.4.1 แบบสอบถาม
5.4.2 แบบสํารวจ

5.5 การวิเคราะห จะดําเนินการดังตอไปนี้
5.5.1 ทําการตรวจสอบความครบถวนของขอมูล ใหครบตามจํานวนที่ตองการ
5.5.2 ทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ใหไดครบถวนตามหัวขอรายการที่
กําหนดไวในเครื่องมือ
5.5.3 หากขอมูลไมครบถวน จะตองทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมทันที
5.5.4 จากนั้นนํามาแจกแจงความถี่ สรุปผลเปนรอยละ และเปรียบเทียบกับเกณฑ
6. เคาโครงรายงานการประเมิน
6.1 คํานํา สารบัญ สารบัญตาราง
…………………………………………………………………………………………………………
6.2 ตอนที่ 1 บทสรุปของผูบริหาร
…………………………………………………………………………………………………………
6.3 ตอนที่ 2 บทสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
ภายนอก
…………………………………………………………………………………………………………
6.4 ตอนที่ 3 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………
6.5 ตอนที่ 4 การดําเนินงานของสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………
6.6 ตอนที่ 5 การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
…………………………………………………………………………………………………………
6.7 ตอนที่ 6 สรุป และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
…………………………………………………………………………………………………………
6.8 ตอนที่ 7 สรุป ภาคผนวก
…………………………………………………………………………………………………………

7. คาใชจาย
7.1 คาใชสอยไมมี
7.2 คาตอบแทนไมมี
7.3 คาวัสดุ 3,000 บาท
8. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ลําดับที่

รายการ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

9. ผูร ับผิดชอบ
9.1 ผูร ับผิดชอบมาตรฐาน……………………………………………………………………
9.2 ผูร ับผิดชอบตัวบงชี…
้ ……………………………………………………………………

-------------------------------------------

