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คํานํา 
 
  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา เปนการสรางความม่ันใจถึง คุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษาวาเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงกับความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ตลอดจน
ตลาดแรงงาน และสังคม โดยมีองคประกอบสําคัญในการดําเนินงาน ไดแก การควบคุมคุณภาพ       
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 และแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน การ
ดําเนินงานตามแผนเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายนั้นตองมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมิน
คุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเอง เพื่อใหมีการตรวจสอบในส่ิงที่สถานศึกษา ไดวางแผนไว ใน  
แตละป มีจุดมุงหมายที่สําคัญ คือ สถานศึกษาจะไดมีการพัฒนาปรับปรุง ใหเปนไปตามเปาหมาย อยู
ตลอดเวลา  โดยใชกระบวนการดําเนินงาน  P  D  C  A  (Plan - Do - Check -Act) 
  การกํากับติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผูประเมินคือบุคคล 
หรือหนวยงานภายในสถานศึกษา เปนการตรวจสอบผล การประเมินคุณภาพภายใน หรือการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ฉะนั้นหลักเกณฑ และวิธีการดําเนินงานท่ีกําหนด ควรสอดคลองตอเนื่องกัน 
เพื่อสงผลใหเกิดการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สูความเปน
เลิศตามท่ีตองการ 
 

            งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
 



1.  ชื่อโครงการ ประเมนิภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
  
 2.  หลกัการ และเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ไดมีบทบัญญัติวาดวยการที่รัฐ ฯ  ตอง
จัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ   เพื่อเปนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเปนเข็มทิศ
ช้ีนําในการพัฒนาสังคมไทยใหย่ังยืนม่ันคง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 องคประกอบ
หนึ่งทางการปฏิรูปการศึกษาคือ ระบบการบริหาร และการจัดการ ที่เนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ขอกําหนดในหมวดท่ี 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตราที่ 47 กําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย  ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตราที่ 48 กําหนดให      
หนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ      
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนการสรางความม่ันใจวา คุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษาไดเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงกับความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ตลอดจน
ตลาด   แรงงาน และสังคม โดยมีองคประกอบสําคัญในการดําเนินงาน ไดแก การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยใชหลักของการบริหาร เพื่อทําใหพันธกิจของ
สถานศึกษา สามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายไดอยางเปนระบบ และมีความตอเนื่อง ดวย
ความรวมมือ ของบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะทําใหสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ ที่มี     
ประสิทธิภาพ  มีการทํางานอยางมีทิศทาง โดยการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาเปนกรอบ แนว
ทางการดําเนินงานอยางมีเปาหมาย  และแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน การดําเนินงานตามแผนเพื่อให
เปนไปตามเปาหมายนั้นตองมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพภายใน หรือการ
ประเมิน     ตนเอง เพ่ือใหมีการตรวจสอบในส่ิงท่ีสถานศึกษา ไดวางแผนไวในแตละป มีจุดมุงหมายท่ี
สําคัญ คือ สถานศึกษาจะไดมีการพัฒนา ปรับปรุง ใหเปนไปตามเปาหมายอยูตลอดเวลา 
 
 



3.  วตัถุประสงค 
3.1  เพ่ือประเมินคุณภาพงานทุกงาน ภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
3.2  เพ่ือใหทราบถึงสถานะ และระดับคุณภาพ ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
3.3  เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏบิัติการ โครงการพัฒนาสถานศึกษา ในปการศึกษาตอไป 

            
4.  วธิกีารประเมิน   
   4.1  ใชวธิีเก็บขอมูลโดยตรงจากผูเกีย่วของท้ังหมด 
        4.2   ประเมินเรื่อง 

 4.2.1 ระดับคุณภาพของการบริหาร  
 4.2.2 ระดับคุณภาพการปฏบัิติงาน  
 4.2.3 ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 4.2.4 ความพึงพอใจของผูเกีย่วของทุกฝาย 
 4.2.5 ความคิดเห็นจากผูเกีย่วของทุกฝาย 

       4.3  ใชเครื่องมือ 
4.3.1 แบบสอบถาม 
4.3.2 แบบสํารวจ 

 4.4 ประเมินเรื่องที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาทุกดาน เชนดานการบริหาร การปฏิบัติงาน ฯลฯ  
  จากบุคลากร หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

 
 
5.  วธิกีารเกบ็ และวิเคราะหขอมลู 
       5.1   ใชวธิีกําหนดแตงตั้งบุคลากร ใหรับผดิชอบเปนรายตัวบงช้ี 
        5.2   เก็บขอมูลจากผูเกีย่วของโดยตรง มีการลงรายมือช่ือเพ่ือรับ และสงอยางชัดเจน 
        5.3   จากกลุมตัวอยางทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
        5.4  ใชเครื่องมือ 

5.4.1  แบบสอบถาม 
5.4.2 แบบสํารวจ 

 
 



  5.5   การวิเคราะห จะดําเนินการดังตอไปนี ้
 5.5.1 ทําการตรวจสอบความครบถวนของขอมูล ใหครบตามจํานวนที่ตองการ 

5.5.2 ทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ใหไดครบถวนตามหัวขอรายการท่ี 
 กําหนดไวในเครื่องมือ 
5.5.3 หากขอมูลไมครบถวน  จะตองทําการเกบ็ขอมูลเพิ่มเติมทันที 
5.5.4 จากนั้นนํามาแจกแจงความถี่  สรุปผลเปนรอยละ และเปรยีบเทียบกับเกณฑ 

 
6.  เคาโครงรายงานการประเมิน  

6.1 คํานํา สารบัญ สารบัญตาราง 
………………………………………………………………………………………………………… 

6.2 ตอนท่ี 1 บทสรุปของผูบริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………  
 6.3  ตอนที่  2 บทสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
………………………………………………………………………………………………………… 
      6.4  ตอนท่ี 3 สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………… 
      6.5  ตอนท่ี 4 การดําเนินงานของสถานศกึษา 
………………………………………………………………………………………………………… 

6.6  ตอนท่ี 5 การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงช้ี 
………………………………………………………………………………………………………… 

6.7  ตอนท่ี 6 สรุป และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
………………………………………………………………………………………………………… 

6.8  ตอนท่ี 7 สรุป ภาคผนวก 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 
 7. คาใชจาย 

7.1 คาใชสอยไมมี 
 7.2 คาตอบแทนไมมี 
 7.3   คาวัสดุ 3,000 บาท 
 
8. ปฏิทินการปฏบิัติงาน  
 

ลําดับท่ี รายการ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

                
 
 

 
 

                

 
9.  ผูรับผดิชอบ 

9.1 ผูรับผดิชอบมาตรฐาน…………………………………………………………………… 
9.2 ผูรับผดิชอบตัวบงช้ี……………………………………………………………………… 
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