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วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไดทําการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา เพื่อเปนการ
สรางความมั่นใจวา คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาไดเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงกับ
ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ตลอดจนตลาดแรงงาน และสังคม โดยมีองคประกอบสําคัญใน
การดําเนินงาน ไดแก การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยใช
หลักของการบริหาร เพื่อทําใหพันธกิจของสถานศึกษา สามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย
ไดอยา งเปน ระบบ และมีค วามต อเนื่อง ดว ยความร ว มมือ ของบุคลากรทุ ก ฝ า ยในสถานศึก ษา
ประกอบดวยการดําเนินงาน 2 ระบบไดแกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมิน
คุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มี
ระบบการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ มีการทํางานอยางมีทิศทาง โดยการกําหนดมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาเปนกรอบแนวทาง การดําเนินงานอยางมีเปาหมาย และแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน การ
ดําเนินงานตามแผนเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายนั้นตองมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินคุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเอง เพื่อใหมีการตรวจสอบในสิ่งที่สถานศึกษา ได
วางแผนไว ในแตละป มีจุดมุงหมายที่สําคัญ คือ สถานศึกษาจะไดมีการพัฒนาปรับปรุง ใหเปนไป
ตามเปาหมาย อยูตลอดเวลา โดยใชกระบวนการดําเนินงาน P D C A (Plan - Do - Check - Act)
กลาวไดวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนสวนหนึ่งของนโยบาย ใน
การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผูประเมิน
คือบุคคล หรือหนวยงานภายในสถานศึกษา เปนการตรวจสอบผล การประเมินคุณภาพภายใน หรือ
การประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อนําผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุง สงผลใหเกิดการ
พัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สูความเปนเลิศตามเปาหมาย
ที่ตองการ
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความจําเปนของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การที่สถานศึกษาจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะทําใหสถานศึกษา
นั้น ๆ มีระบบการบริหาร จัดการ ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการทํางานอยางมีทิศทาง โดย
การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานอยางมีเปาหมาย และแผนการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน การดําเนินงานตามแผน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายนั้น ตองมีขั้นตอนการกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเอง เพื่อใหมีการตรวจสอบใน
สิ่งที่สถานศึกษาไดวางแผนไวในแตละป มี จุดมุงหมายที่สําคัญ คือ สถานศึกษาจะไดมี การพัฒนา
ปรับปรุงใหเปนไปตามเปาหมายตลอดเวลา
2. การประกันคุณภาพตาม พรบ. การศึกษา พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายหลักทางดานการศึกษา
ฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการศึกษาเปนอยางมาก ใน
องคประกอบหนึ่งทางการปฏิรูปการศึกษา คือ ระบบการบริหาร และการจัดการที่เนนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ขอกําหนดในหมวดที่ 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตราที่ 47
กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตราที่ 48
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให
ถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผย
ตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
3. สภาพปจจุบันของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในช ว งเวลาที่ ผ า นมาวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเชี ย งราย ได พ ยายามดํ า เนิ น การให ก าร
ปฏิบัติงานทุก ๆ ดานของวิทยาลัยมีคุณภาพ โดยใชระบบ ISO ในการบริหารงานใหเกิดคุณภาพ ได
จัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติงานทุกงาน โดยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิทางดานการบริหารงานคุณภาพมาเปน
วิทยากร ดําเนินการอบรม และใหคําปรึกษาแกบุคลากรในวิทยาลัยเปนระยะ ๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงรายไดประกาศใชระบบบริหารงานคุณภาพเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2543 ตอมากระทรวงศึกษาธิการ
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ไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาสังกัดกระทรวงฯ ทุกสถานศึกษาไดจัดระบบการบริหารงานใหเกิดมี
คุณภาพ โดยการจัดทําระบบประกันคุณภาพ และทําการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากนั้นให
นําเสนอผลการประเมินใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไดดําเนินการตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยางเครงครัดตลอดมาทุกปการศึกษา
4. นโยบายการประกันคุณภาพ
กํา หนดใหมี ระบบการประกั น คุณ ภาพการศึ กษาเพื่ อพัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในมีการประเมินทุก 3 ป และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอกประเมินทุก 5 ป โดยใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมี ระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา และให ถื อ ว า การประกั น คุ ณ ภาพภายใน เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหผูเรียน และผูปกครองมีความมัน่ ใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5.2 เพื่อสถานประกอบการมีความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5.3 เพื่อใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนือ่ ง
5.4 เพื่อใหสถานศึกษาเปนทีย่ อมรับในดานมาตรฐานการจัดการศึกษา
5.5 เพื่อเตรียมพรอมในการรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
6. เปาหมาย
หนวยงานทุกหนวยงานที่สังกัดอยูในฝายวิชาการ ฝายสงเสริมการศึกษา ฝายวางแผน
และพัฒนา ฝายกิจการนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
อยูในระดับดีขึ้นไป
7. มาตรการการประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพ เปนการสรางความมั่นใจวา คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาได
เปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงกับความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ตลอดจนตลาดแรงงาน
และสังคม โดยมีมาตรการในการดําเนินงาน ไดแก การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ โดยใชหลักของการบริหาร เพื่อทําใหพันธกิจของสถานศึกษาสามารถดําเนินการ
ใหเปนไปตามเปาหมายไดอยางเปนระบบ และมีความตอเนื่อง ดวยความรวมมือของบุคลากรทุกฝายใน
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สถานศึกษา ประกอบดวยการ ดําเนินงาน 2 ระบบไดแกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยดําเนินการ 3 มาตรการดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
1.1 การกําหนดมาตรฐานการอชีวศึกษาตัวบงชี้คุณภาพ และเกณฑการประเมิน
1.2 พัฒนาเขาสูมาตรฐาน เปนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
(ธรรมนูญสถานศึกษา) แผนปฏิบัติการประจําป และแผนตาง ๆ เพื่อกํากับ
การดําเนินงานของสถานศึกษา
2. การตรวจสอบคุณภาพ (Internal Audit) โดยการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน
เปนการกําหนดระบบการประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เปนการประเมินประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามขอ 1 แบงเปน 2 สวน คือ สวนหนึ่งเปนการประเมินโดยหนวยงานที่
กํากับดูแล หนวยงานตนสังกัด เปนการประเมินคุณภาพภายใน และอีกสวนหนึ่งเปนการประเมินโดย
สํานักรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนองคกรอิสระ เปนการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
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บทที่ 2
แนวคิด และหลักการ
1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อาจใชแนวทางไดหลายแบบ เชน
ระบบ ISO 9000 ระบบ QC ระบบ TQM ในกรณีที่ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
การบริหารจัดการในสถานศึกษาอยูแลว อาจใชวงจรการบริหาร มาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาก็ได วงจรการบริหารที่คุนเคยกันดีในหมูนักการศึกษาคือ วงจร PDCA มาจาก Plan Do
Check Act ซึ่งถือวาเปนงานที่บุคลากรในสถานศึกษาทําอยูแลวตามปกติ แตยังอาจขาดความเปนระบบ
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ถูกตอง
สํ า หรั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาดั ง กล า วจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง การ
ผสมผสาน กําลังกาย กําลังใจ สติปญญา ทรัพยากรทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง มีการประเมิน ซึ่งถือวาเปนการประเมินเพื่อพัฒนา และผลสุดทายที่เกิดขึ้น คือ เกิดผลดีตอ
ผูเรียนเปนสําคัญ
ในการดําเนิ น การ ประกันคุ ณ ภาพภายใน ของสถานศึ กษา สังกั ด กรมอาชีวศึก ษา
ดังกลาว อันดับแรกจะตองเนน การผสมผสานภายในสถานศึกษาเปนสําคัญ บุคลากรในสถานศึกษา
และผูทีเกี่ยวของจะตองรวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันตรวจสอบ ประเมินผล และรวมกันนําผล
การประเมินไปปรับปรุงแกไข โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด
2. แนวคิดตามหลักการบริหาร การจัดการการประกันคุณภาพ
การประกั น คุ ณ ภาพภายในไม ใ ช เ ป น การทํ า งานที่ เ พิ่ ม ภาระให แ ก บุ ค ลากรใน
สถานศึกษา แตเปนงานที่ตองทําเปนประจํา และถือเปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติที่ตองมี การ
ตรวจสอบ และพัฒนาปรับปรุงตนเองตลอดเวลา ซึ่งสถานศึกษาไดทําอยูตลอดเวลา แตอาจไมไดมีการ
จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ ดังนั้นกอนทําการประเมินจะตองศึกษาสภาพ และผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาวาอยูในสภาพใดจุดใด โดยใชขอมูลสารสนเทศที่มีอยูแลวรายงานผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบันใหผูเกี่ยวของทราบ เพื่อเปนฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจ
วาควรกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในทิศทางใด ในอนาคต โดยสถานศึกษาจัดทําคําสั่งให
บุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายเขาประชุม
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การประกันคุณภาพภายในนั้น จะตองทําความเขาใจใหตรงกัน กับบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทุกคน โดยสถานศึกษาจะตองเชิญบุคลากรทุกคน เขารวมประชุมเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน ของ
สถานศึกษาในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน และทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษา ในอนาคต โดยยึด
แผนพัฒนาสถานศึกษาเปนหลัก และควรวิเคราะหนโยบาย โครงการของตนเอง วาสอดคลองกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษามากนอยเพียงใด
สถานศึ ก ษา จํ า เป น จะต อ งมี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง บุ คลากรทุ ก คนรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ประเมิ น
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษากําหนด เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางาน
โดยใหบุคลากรศึกษามาตรฐานที่รับผิดชอบรวมทั้งตัวบงชี้ภายใตแตละมาตรฐาน รวมทั้งสํารวจสภาพ
การดําเนินงานของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่รับผิดชอบ
การกํ าหนดกรอบการประเมิน เป นการกํ าหนดแนวทางในการทํ าการประเมิน ผล
ภายในวามีกระบวนการดําเนินงานอยางไร ใครเปนผูรับผิดชอบ และควรดําเนินการเมื่อใด
การกําหนดเกณฑการประเมิน เปนการกําหนดเกณฑการตัดสิน การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ที่กําหนด ซึ่งตองทําอยางเปดเผย และเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดมีสวนในการพิจารณา กําหนด
เกณฑการตัดสินที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
การกําหนดวิธีการที่ใชในการประเมิน เปนการออกแบบวิธีการเก็บขอมูล เครื่องมือที่
ใชในการวัด และประเมิน และแหลงผูใหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล เปนการกําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล ที่สอดคลองกับ
ลักษณะของขอมูล และการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนของสถานศึกษา เปนการนําผลการประเมินมาใช
วิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนของสถานศึกษา ซึ่งจะไดขอมูลที่ชวยในการหาแนวทาง การพัฒนาตนเอง
ในสวนที่ตองแกไข โดยการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และแนวทางการแกไขปญหา
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา เปนการหาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาควรหาทางชวยตนเองกอน ในการนี้การแกปญหาอยูนอกเหนือความสามารถของ
สถานศึกษาก็อาจหาแนวทางอื่นเชน การขอความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
การทํารายงานการประเมินผลงานเอง เปนการจัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง
(Self Assessment Report) ใหผูเกี่ยวของทราบ เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และพรอม
ไดรับการตรวจสอบการประเมินภายนอกเพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้น
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การใชประโยชนจากการประเมินตนเอง เปนการนําผลการประเมินไปใชประโยชน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง สําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งนักเรียน ครู ผูบริหาร ผูปกครอง หรือใชเปน
ขอมูลในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป
3. โครงสรางการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. ผูบริหารสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. หัวหนาแผนกวิชา
กรรมการ
4. ตัวแทนผูปกครอง / ชุมชน
กรรมการ
5. ตัวแทนนักเรียน / ศิษยเกา
กรรมการ
6. หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เลขานุการ
7. หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด
ผูชวยเลขานุการ

การประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรการประกันคุณภาพ
การปฏิบัติงานตามมาตรการประกันคุณภาพ
การตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงาน
การปรับปรุง พัฒนา แกไขการปฏิบัตงิ าน
การรักษามาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงาน
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4. กรอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
กรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพอาชีวศึกษาเพื่อรองรับ พ.ร.บ.อาชีวศึกษา นั้น สามารถสรุปได ดังนี้คือ
หนวยงานรับผิดชอบ
ภาระงาน/แนวปฏิบตั /ิ วิธีดําเนินการ
• สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา (ส.กอศ.)
• สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
• สํานักมาตรฐาน
อาชีวศึกษา และวิชาชีพ
• สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
• สํานักงานมาตรฐาน
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ
• ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาค

แตงตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรียกยอวา “กอศ.”
แตงตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการอาชีวศึกษา
- มีหนาที่กําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา

แตงตั้งอนุกรรมการวางระเบียบ เกณฑ มาตรฐานอาชีวศึกษา

- จัดทําแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน ตามนโยบายและเปาหมาย
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงชาติในระดับภูมภิ าค
- จัดทําแผนปฏิบัติการความรวมมือ และการระดมทรัพยากรจาก
สถาบันการอาชีวศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน เพื่อ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพในระดับภูมิภาค
- สงเสริม ติดตาม การดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน
- สงเสริมการ ประเมินผลภายในสถาบัน สถานศึกษา และสถาน
ประกอบการที่จัดการอาชีวศึกษาและฝกอาชีพ
- ทําหนาที่เปนผูประเมินผลภายใน
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วิธีดาํ เนินการ

หนวยงานรับผิดชอบ

แตงตั้งคณะกรรมการสภาสถาบัน

• สถาบันการอาชีวศึกษา
-

-

แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถาบัน
จัดทําคูมือนโยบายประกันคุณภาพภายในสถาบันใหสอดคลอง
กับนโยบายของคณะกรรมการมาตรฐานการอาชีวศึกษา
จัดทําคูมือกํากับ ติดตาม การประกันคุณภาพภายใน
จัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพภายใน
จัดทํารายงานประเมินตนเอง
รายงานหนวยงานตนสังกัดทุกป
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา นิเทศ

-

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
จัดทําแผนปฏิบัติงานแบบมุง สัมฤทธิ์ (PBB)
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
กํากับ ติดตามการดําเนินงาน
ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข

-

• สถานศึกษา

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบัน
จัดทําแผนพัฒนาสถาบัน (ธรรมนูญ)
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปโดยมุงผลสัมฤทธิ์ (PBB)
จัดทําคูมือการควบคุมคุณภาพ เชน 5 ส , QC. , TQM. เปนตน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ , อบรม , สัมมนา , นิเทศ
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หนวยงานรับผิดชอบ

วิธีดาํ เนินการ
-

แตงตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพภายใน
จัดทําคูมือนโยบายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับนโยบายของสถาบัน
จัดทําคูมือ กํากับ ติดตาม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพภายใน
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
รายงานหนวยงานตนสังกัดทุกป
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม นิเทศ

• สถาบันการอาชีวศึกษา
• คณะกรรมการอาชีวศึกษา
• สํานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ

รายงานการประเมินตนเองของสถาบัน
รายงานหนวยงานตนสังกัด
ประเมินและออกหนังสือรับรองสถาบัน สถานศึกษาทีผ่ านการ
ประเมิน

5. หลักการสําคัญการประกันคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา ใหไดคุณภาพตามตองการนั้น ไดกําหนดมาตรฐาน ซึ่งเปน
ขอกําหนด ขอบเขต คุณลักษณะ ระดับคุณภาพ ในการจัดการอาชีวศึกษา 3 ประเภท ไดแก มาตรฐาน
อาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards: OS) หมายถึง สมรรถนะ งานหลัก และ
งานยอยของแตละอาชีพ ประกอบดวยเกณฑการปฏิบัติงาน ขอบเขตของงาน ความรูที่ตองใช และ
ผลงานที่เปนรูปธรรม

10
มาตรฐานอาชีพ เปนมาตรฐานที่กําหนดโดยเจาของอาชีพ หรือองคกรทางวิชาชีพ
โดยกําหนดสมรรถนะในงานหลัก หรือความสามารถในการปฏิบัติงาน (Competency Based) ของ
อาชีพนั้น ๆ ในหลักการ หรือเทคนิคที่นิยมใชในการวิเคราะห ไดแก Functional Analysis เปนกรอบ
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน การสอน และการฝกอบรมนักเรียนในอาชีพหนึ่ง ๆ
สามารถกําหนดสมรรถนะตาง ๆ ออกเปนระดับหลายระดับตามที่คณะกรรมการกําหนด เชน กําหนด
เปน 5 ระดับ โดยระดับ 1 เปนงานประจําคอนขางงาย และพัฒนาขึ้นเปนลําดับ จนถึงระดับ 5 ซึ่งเปน
ระดับที่ซับซอนของงานในอาชีพมากที่สุด
มาตรฐานวิชาชีพ (Vocational Standards: VS) หมายถึง ขอกําหนด คุณลักษณะที่
พึงประสงคของบุคคลดานวิชาชีพ เพื่อใชเปนเกณฑในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และ
ประกันคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาดานอาชีวศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพเปนมาตรฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียน การสอน
ที่สอดคลองกับความตองการ โดยการมีสวนรวมขององคกรทางวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
นั้น ตองพิจารณาจากมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards: OS) ที่กําหนดจากสมรรถนะของงาน
หลักแตละอาชีพ รวมกับองคประกอบของการจัดการศึกษาทั้ง 3 ดาน คือทั้งความรู ทักษะ และกิจนิสัย
เพื่อนํามากําหนดเปนสมรรถนะ หรือความสามารถ การศึกษาวิชาชีพของผูเรียนดานอาชีวศึกษาโดยการ
ดําเนินการรวมกันของบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรจากองคกรทางวิชาชีพ พัฒนาเปนมาตรฐาน
วิชาชีพแตละสาขาวิชาที่เรียน สําหรับผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา (Institutional Standards: IS) หมายถึง ขอกําหนดในการ
จัดการอาชีวศึกษา เพื่อเปนเกณฑในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และประกันคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษาเปนกรอบแนวทาง การดําเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งเปน
กลไกสําคัญในการประกันคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่ตองการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ไดมีการพัฒนามาเปนลําดับ โดยปจจุบันกําหนดเปนมาตรฐาน จํานวน 7
มาตรฐาน 44 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
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6. มาตรฐานการอาชีวศึกษา
หมายถึง ขอกําหนดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค กระบวนการดําเนินงานของ
สถานศึกษา และปจจัย สนับสนุนที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณในงานอาชีพตามที่กําหนดในหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพใน
สาขาวิชาที่เรียน และเพื่อใหเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการตรวจประเมิน การกํากับดูแล และ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาชีพ ประกอบดวย 7 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียน และผูส ําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนด 1 สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาในเรือ่ ง
ตอไปนี้
ขอกําหนด 1.1 ความรู และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงไป
ตัวบงชี้ที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่
กําหนดตามชัน้ ป
ตัวบงชี้ที่ 2 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
หมายเหตุ หากไมจัดการเรียนแบบเทียบโอนไมตองประเมิน
ขอกําหนด 1.2 ความรู ความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
ใหสามารถนํามาประยุกตใชในงานอาชีพได
ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรมาใชแกไขปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยาง
เปนระบบ
ขอกําหนด 1.3 ทักษะในการใชภาษาสือ่ สารไดอยางถูกตอง เหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการสื่อสาร ดานการฟง การ
อาน การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ
ขอกําหนด 1.4 ความรู และทักษะการใชเทคโนโลยีที่จาํ เปนในการศึกษา คนควา และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรู และเทคโนโลยีที่
จําเปนในการศึกษา คนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม
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ขอกําหนด 1.5 คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมนุษยสัมพันธที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ขอกําหนด 1.6 ความรู และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จ
การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7 รอยละของผูสาํ เร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสาํ เร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ตัวบงชี้ที่ 9 รอยละของผูสาํ เร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ทีผ่ านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 10 รอยละของผูสาํ เร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ขอกําหนด 1.7 ความรู และทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอ และการประกอบ
อาชีพอิสระ
ตัวบงชี้ที่ 11 รอยละของผูสาํ เร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป
ขอกําหนด 1.8 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการ หรือหนวยงาน
พอใจ
ตัวบงชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค ของผูสําเร็จการศึกษา
ขอกําหนด 1.9 ผูเรียนมีความรู และทักษะในการวางแผนธุรกิจ และมีรายได
ระหวางเรียน
ตัวบงชี้ที่ 13 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธุรกิจ ประกอบอาชีพ และมี
รายไดระหวางเรียน
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มาตรฐานที่ 2 หลักสูตร และการจัดการเรียน การสอน
ขอกําหนด 2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียน การสอน ดังนี้
ขอกําหนด 2.1 รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ 14 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
ขอกําหนด 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมใหผูเรียน
ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบงชี้ที่ 15 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
ตัวบงชี้ที่ 16 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของ
ผูสอน
ตัวบงชี้ที่ 17 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซือ้ วัสดุฝก อุปกรณ
สําหรับการจัดการเรียน การสอน อยางเหมาะสม
ขอกําหนด 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสม และเพียงพอในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสม และเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร
ในแตละสาขาวิชา
ขอกําหนด 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝก ปฏิบัติงาน สถานศึกษาคนควาให
เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และ
แหลงการเรียนรูอ ื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พื้นทีฝ่ กปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการให
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
และเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวบงชี้ที่ 21 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ
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ขอกําหนด 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอือ้ ตอการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ ตอการเรียนรู
ในสาขาวิชา/สาขางาน
ขอกําหนด 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ และ
ตอเนือ่ ง
ตัวบงชี้ที่ 23 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตาม
หนาที่ที่รับผิดชอบ
ขอกําหนด 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษารวมกันจัด
การศึกษาทั้งในระบบ และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 24 จํานวนครั้ง หรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลง
ตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนสถานประกอบการ ที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี และระบบปกติ
ตัวบงชี้ที่ 26 จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเ ชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิ
ปญญาทองถิน่ ที่มีสวนรวมในการ พัฒนาผูเ รียน
ตัวบงชี้ที่ 27 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒดิ านวิชาชีพตอผูเรียน
ในแตละสาขาวิชา
ตัวบงชี้ที่ 28 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ขอกําหนด 3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียน และจัดกิจกรรม
ดังนี้
ขอกําหนด 3.1 จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนือ่ ง และมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา
ตัวบงชี้ที่ 30 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับ
ผูเรียน
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ตัวบงชี้ที่ 31 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
ขอกําหนด 3.2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่
ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ
ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนครั้ง และประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดาน
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ
ขอกําหนด 3.3 จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนครั้ง และประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
ขอกําหนด 4 สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสูสังคม ดังนี้
ขอกําหนด 4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร
ทั้งภาครัฐ และเอกชนเพือ่ การพัฒนาประเทศอยางตอเนือ่ ง
ตัวบงชี้ที่ 34 จํานวน และประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการทีใ่ หบริการ
วิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ
ขอกําหนด 4.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบ และ
สอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่กาํ หนด
ตัวบงชี้ที่ 35 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่
ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนินการ
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม และการวิจยั
ขอกําหนด 5 สถานศึกษาควรจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรม และการวิจยั ดังนี้
ขอกําหนด 5.1 สงเสริม สนับสนุนใหมกี ารสราง และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงาน ที่นําไปใชในการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
ตัวบงชี้ที่ 37 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ที่มี
ประโยชนทางวิชาชีพ และ/หรือไดรับการเผยแพร
ระดับชาติ
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ขอกําหนด 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 38 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และ
เผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตอ
งบดําเนินการ
ขอกําหนด 5.3 จัดการเผยแพรขอ มูลเกี่ยวกับการสราง และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัย และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียน การสอน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
ตัวบงชี้ที่ 39 จํานวนครั้ง และชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่ วกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนาํ และการจัดการ
ขอกําหนด 6 ผูบริหารควรมีภาวะผูนํา และจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
ขอกําหนด 6.1 ใชภาวะผูนํา และการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสาน
ความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา และหนวยงาน หรือ
บุคคลภายนอกใหเขามามีสว นรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 40 ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนา หรือแผนยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
ขอกําหนด 6.2 ใชภาวะผูนํา และการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสาน
ความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา และหนวยงาน หรือ
บุคคลภายนอกใหเขามามีสว นรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 41 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัตติ าม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ขอกําหนด 6.3 จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการ
ความรูเพือ่ การพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม
ตัวบงชี้ที่ 42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อ
การบริหารจัดการ และการจัดการความรูของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ขอกําหนด 7 สถานศึกษาควรจัดใหมรี ะบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่ อใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
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บทที่ 3
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
1. ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพ
การเตรียมการ
การดําเนินการ
1. เตรียมความพรอมของ
บุคลากร
• สรางความตระหนัก
• พัฒนาความรู/ทักษะ
• จัดทําโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการประกัน
คุณภาพภายใน
(ใหครูทั้งสถานศึกษา)
2. แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบ
• คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา
• กรรมการประกัน
คณภาพภายใน

1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P)
• คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา
- จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
- จัดทําแผนปฏิบตั ิงาน
- แบบมุงผลสัมฤทธิ์ (PBB)
• คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน
- จัดทําคูมอื นโยบายประกัน
- คุณภาพภายในสถานศึกษาให
สอดคลองกับนโยบายสถาบัน
ั ํ  ื ํ ั ิ
2. ดําเนินการตามแผน (D)
- สงเสริม/สนับสนุน
จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
- กํากับติดตาม
- ใหการนิเทศ
3. ตรวจสอบประเมินผล (C)
• คณะทํางานประกันคุณภาพ
ภายใน
- วางกรอบการประเมิน
- จัดหา/จัดทําเครือ่ งมือ
- เก็บขอมูล
- วิเคราะหขอมูล
4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
- วางแผนในระยะตอไป

การรายงาน
จัดทํารายงานประเมินตนเอง
(SSR/SAR)
- รวบรวมผลการดําเนินงาน
และผลการประเมิน
- วิเคราะหตามมาตรฐาน
- เขียนรายงานประเมินตนเอง
- รายงานหนวยงานตนสังกัด
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2. การเตรียมการกอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดานบุคลากร และทรัพยากรอื่น ๆ รวมถึงตัง้ คณะกรรมการทํางาน และกําหนดบทบาท
หนาที่รับผิดชอบ
ความพรอมดานบุคลากร เกี่ยวกับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพภายใน แรงจูงใจในการทําการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาควร
จัดประชุมชี้แจงความจําเปนและความสําคัญในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหบุคลากร
ทุกคนทราบ และจัดบุคลากรรับผิดชอบประเมินมาตรฐานตามตัวบงชี้
ความพรอมดานทรัพยากรอื่น ๆ ไดแก งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก เชนหอง
จัดตั้งสํ านักงานประกันคุณภาพภายใน สื่อ อุปกรณที่ จําเปนสําหรั บการประมวลผล เนื่องจากการ
ประกันคุณภาพภายในสวนใหญจะเปนกระบวนการประเมินที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูล โดยใช
เครื่องมือ (แบบสอบถาม , แบบสัมภาษณ , แบบบันทึก , แบบสังเกต ฯลฯ) ดังนั้น สถานศึกษาจะตอง
จัดเตรียมงบประมาณสําหรับการประกันคุณภาพภายในโดยเฉพาะ และจะตองจัดหอง หรือสํานักงาน
ประกันคุณภาพภายในไวโดยเฉพาะ รวมถึงสื่อ อุปกรณตาง ๆ เพื่อความสะดวก และเปนระบบในการ
ดําเนินงาน
การกําหนดผูรับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหนาที่ ที่ตองรับผิดชอบ ถึงแมวาการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนภาระหนาที่ของบุคลากรทุกคนก็ตาม การแตงตั้งคณะทํางาน
โดยเฉพาะจะทําใหการดําเนินงานคลองตัว สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะในสวนการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะห และสรุปผลในภาพรวมของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด
1) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหนาที่พิจารณากําหนดมาตรฐาน และตัวบงชี้
และการประกั น คุ ณ ภาพภายใน จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ง าน
ประจําป กําหนดคณะทํางานเพื่อดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
2) คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน มี ห น า ที่ วิ เ คราะห ม าตรฐาน จั ด ทํ า คู มื อ
นโยบาย คูมือกํากับติดตาม และเขียนรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR)
3) คณะทํางานประกันคุณภาพภายใน รับผิดชอบการประเมินตามมาตรฐาน และตัว
บงชี้ที่กําหนด (ครู และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา)
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจะตองเปนบุคคลที่มีความรู ความเขาใจ ในเรื่อง
วัด และประเมินผล มีเจตคติที่ดี มีแรงจูงใจในการทําประกันคุณภาพภายใน มีความรูความสามารถใน
การสรางเครื่องมือ การประมวลผลขอมูลที่จัดเก็บ และการเขียนรายงาน มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา
มีภาวะผูนํา รอบรูภาระงานของสถานศึกษา และเขาใจมาตรฐานการอาชีวศึกษาเปนอยางดี
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3. การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
การดําเนินการในขั้นนี้ ถือวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมาก หลังจากการเตรียม
ความพรอมของบุคลากรแลวจะตองเริ่มดําเนินการตอไป ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนยอย ๆ 4 ขั้นตอน คือ
วางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล (Check) และการพัฒนา
ปรับปรุง (Act) รายละเอียดของแตละขั้นตอน มีดังนี้
3.1 วางแผน (Plan)
เป น การเริ่ ม ต น จากความร ว มมื อ กั น
ระหว า งบุ ค ลากรภายใน และภายนอก
สถานศึกษาเพื่อกําหนดเปาหมาย มาตรฐาน และตัวบงชี้สําหรับการประกันคุณภาพภายใน แนวทาง การ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่ตองใช สถานศึกษาในสังกัดกรม
อาชีวศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาระยะสั้น และระยะยาว แผนระยะยาวไดแก แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนยุทธศาสตร เปนแผนที่ครอบคลุมการดําเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาเพื่อใชเปนแผน
แมบทสําคัญกําหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมาย ภายในระยะเวลาที่กําหนด เชน 3-5
ป จากแผนระยะยาวดังกลาวนํามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งเปนแผนระยะสั้นใน 1 ป จาก
แผนปฏิบัติการประจําปอาจจะมีการจัดทําแผนยอยๆ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ ไดแก
แผนการจัดการเรียนการสอน แผนพั ฒนาอาคารสถานที่ แผนการประเมิ นคุณภาพการศึกษา แผน
งบประมาณ เปนตน เมื่อกําหนดเปาหมาย หรือมาตรฐานของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว
ก็นํามาตรฐานที่กําหนดมาจัดเรีย งลําดับความสําคัญตามความจําเปนเพื่อกําหนดกิจกรรม บุคลากร
ทรัพยากร และระยะเวลาดําเนินการไดเหมาะสม ทําใหการดําเนินงานในทุกๆ ขั้นตอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตอจากนั้นเปนขั้นของการกําหนดวิธีปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย ที่
ต อ งการ ตั ว บ งชี้ ที่ บ งบอกถึ ง ความสํ าเร็ จ ของกิ จ กรรมนั้ น กิ จ กรรมทั้ ง หลายควรมี ก ารกํ า หนดให
เหมาะสม สอดคลองกับงบประมาณ บุคคล ชวงเวลา และลักษณะงาน โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียน
การสอนกับกิจกรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอื่น ๆ ควรมีความสมดุลอีกกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดสําหรับผูเรียน
3.2 การปฏิบตั ิตามแผน (Do)
เปนที่ยอมรั บกันโดยทั่ว ไปวา หากการวางแผนของหนว ยงานทํ าไดดี และมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับผูปฏิบัติรวมทั้งปจจัยเกี่ยวของอื่น ๆ แลว อาจพยากรณไดวางานนั้นสําเร็จไป
แลวรอยละ 50 ของงานทั้งหมด ดังนั้นในขั้นนี้จึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา จะใหการสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก หรือทรัพยากรที่ไม
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เพียงพอให มีการกํากับ ติดตาม ใหขวัญ กําลังใจ กับผูใตบังคับบัญชาทั้งในระดับรายบุคคล หรือระดับ
กลุม นอกจากนั้นในกรณีที่ผูบริหารสามารถใหการนิเทศกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ก็จะเปนการดีอยางยิ่ง โดยเฉพาะงานการเรียน การสอนในสถานศึกษาที่ควรจะตอง
ดําเนินไปอยางเหมาะสมมากที่สุด ในกรณีที่ทาน ไมสามารถใหการนิเทศไดดวยตัวเอง อาจจะเชิญ
ผูเชี่ยวชาญมาใหการนิเทศแทน หรือสงบุคลากรของสถานศึกษาไปรับการอบรมในเรือ่ งที่ยังไมมีความรู
หรือไมเชี่ยวชาญเพียงพอ
3.3 การตรวจสอบประเมินผล (Check)
การประเมินผลที่กระทําไดอยางเหมาะสม จะทําใหไดขอมูลที่มีคุณคาสําหรับ การ
จัดทําสารสนเทศสําหรับการพัฒนาสถานศึกษาตอไป นอกจากนั้นยังเปนการฝกฝนการประเมินตนเอง
ของบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความชํานาญมากขึ้น การประเมินนั้นจะตองเริ่มตั้งแตการกําหนดกรอบ
การประเมินวาจะประเมินอยางไร ใครเปนผูประเมิน ระยะเวลาการประเมิน เครื่องมือที่ใช การวิเคราะห
การเขียนรายงาน ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ สถานศึกษากําหนดไวเปนกรอบสําหรับ การทํา
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลนั้นจะตองมีการ
สํารวจเปนเบื้องตนกอนวามีใครจัดทําไวแลวบางหรือไม สอดคลองกับบริบทการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มากนอยแคไหน สามารถนํามาใชจริง แตหากไมมีเครื่องมือรวบรวมขอมูลที่
เหมาะสม บุคลากรในสถานศึกษาที่ รับผิดชอบเรื่องการประกันคุณภาพภายในจะตองรวมมือกันในการ
สรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลขึ้นเองใหเหมาะสมกับขอมูลที่ตองการเก็บ ใชไดสะดวก บุคลากรสวน
ใหญเขาใจไดงาย ตัวอยางของเครื่องมือที่ใชไดแก แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบ
สํารวจ แบบสังเกต แบบตรวจสอบรายการ หรือแบบประเมิน เปนตน การสรางเครื่องมือที่ใชรวบรวม
ขอมูลไดอยางเหมาะสม และมีระบบการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ดียอมจะทําใหไดขอมูลที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินตามตัวบงชี้แตละมาตรฐาน และนํามาวิเคราะหทั้งระดับ
รายละเอียดยอย ๆ เปนรายบุคคล รายกิจกรรม หรือโครงการกับการวิเคราะหในภาพรวมของแตละ
มาตรฐานทั้งหมดรวมเปนภาพของสถาบัน หรือสถานศึกษา ทําการประเมินผลการดําเนินงาน ในแตละ
ตัวบงชี้ตามเกณฑที่กําหนดแลวประเมินผลในแตละมาตรฐานจากคาฐานนิยมของผลการประเมินตาม
ตัวบงชี้ของแตละมาตรฐาน และสรุปผลในภาพรวมของการดําเนินการประกันคุณภาพของสถาบันจาก
มาตรฐานทั้งหมด
3.4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act)
หลังจากประเมินผล การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน การประเมินของ
สถานศึกษาแลว สถานศึกษาควรนําผลการประเมินมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดดอยของตนเองใน แตละ
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มาตรฐาน และพิจารณาวาเกี่ยวของกับบุคลากรที่รับผิดชอบกลุมใด หรือคนใดบาง จัดการประชุม
บุคลากรของสถานศึก ษาแลวแจงผลการวิ เคราะห รายงานการประเมินใหทราบ อาจจะแจงผลใน
ภาพรวมแลวเรียกพบเปนกลุมเฉพาะเพื่อชี้แจงในรายละเอียดอีกครั้ง และควรย้ําใหบุคลากรทุกคนได
ทราบวาการดําเนินการประกันคุณภาพตองทําอยางตอเนื่อง ตัวบงชี้ใด หรือมาตรฐานใดที่สถานศึกษา
ดําเนินการแลวอยูในระดับดีก็มิไดหมายความวาในปถัดไปสถานศึกษา จะไมตองทํากิจกรรมเหมือนกับ
ปที่ผานมาอีกแลว แตคงตองมารวมกันพิจารณาใหมวาจะรักษาผลการดําเนินการในระดับดีนี่ไวได
อยางไร โครงการใด กิจกรรมประเภทใดที่จะตองคงไว หรือถาจะพยายามทําใหเกิดผลดีที่สุดจะตอง
ดํ า เนิ น การอย า งไร จะต อ งวางแผนปรั บ ปรุ ง แก ไ ขสว นใด ส ว นมาตรฐาน ตั ว บง ชี้ ที่ส ถานศึก ษา
ดําเนินการไดอยูในระดับพอใช ผูรับผิดชอบคงตองวางแผนพัฒนาปรับปรุงสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการใหดีขึ้นในปตอไป สําหรับมาตรฐาน ตัวบงชี้ที่สถานศึกษายังทําไดไมดีคือ ตองปรับปรุง
แกไข หรืออาจกลาววาเปนจุดออนของสถานศึกษา ซึ่งจะตองดําเนินการปรับปรุงเปนอันดับแรก สวน
จะดําเนินการในมาตรฐาน หรือตัวบงชี้ใดกอนนั้นคงตองมาวิเคราะหความจําเปนเรงดวน เมื่อบุคลากร
ผูรับผิดชอบไดดําเนินการวางแผนพัฒนาปรับปรุงในสวนที่ตนเองรับผิดชอบแลวก็ควรจะไดมีการนํา
แผนของแตละมาตรฐาน หรือแตละกลุมมาพิจารณารวมกัน เพื่อกําหนดเปนแผนปฏิบัติการในภาพรวม
ของสถานศึกษาใหเหมาะสมกับชวงเวลา บุคลากร งบประมาณโครงการ หรือกิจกรรมใดที่สามารถ
ยุบรวมจัดรวมกันไดกป็ รับแผนรวมกันจะทําใหแนวทางการปฏิบัติตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และทุกฝายไดรับรูรวมกัน
4. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําป (SAR)
เมื่อสถานศึกษาไดดําเนินการตามแผนที่วางไวสําหรับการประกันคุณภาพภายใน ภายใต
กรอบมาตรฐานที่กําหนดแลวทําการประเมินตนเองครบถวนตามมาตรฐานในรอบ 1 ป สถานศึกษา
จะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองในรูปเอกสารที่แสดงขั้นตอนรายละเอียด ตาง ๆ เพื่อเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด และเสนอใหสาธารณชนไดทราบผลการดําเนินงานของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
หลักการจัดทํารายงาน
1. รู ป แบบการจั ด ทํ า รายงานไม มี รู ป แบบตายตั ว ให ส ถานศึ ก ษาพิ จ ารณาตามความ
เหมาะสม โดยใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
2. เนื้อหาในรายงาน ควรเสนอแบบกระชับ ใชภาษาอานเขาใจงาย นําเสนอขอมูลทั้งใน
เชิงปริมาณ และคุณภาพ อาจมีการนําเสนอในรูปแผนภูมิ กราฟ ตาราง ตามความเหมาะสม
3. เนนการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 1 ป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
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4. การนําเสนอขอมูลอางอิง ควรเปนขอมูลที่มีความสําคัญและจําเปนตอการพิจารณา
รายละเอียดในรายงาน โดยเนนหลักฐาน เอกสารที่ใชจริง
5. รายงานควรมีความยาวประมาณ 50 - 100 หนา
องคประกอบของเนื้อหาในรายงาน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่จัดทําขึ้นเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หรือ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ควรมีองคประกอบ ดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐาน (บทนํา)
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก สังกัดสถานศึกษา
ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของสถานศึกษา ระบบโครงสราง การบริหาร ฯลฯ
1.2 ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
หลักสูตรที่เปดสอน จํานวนนักศึกษา ฯลฯ
1.3 ขอมูลเกี่ยวกับอาจารย บุคลากร
จํานวนอาจารย บุคลากร วุฒิการศึกษา สาขาที่สอน หนาที่ความรับผิดชอบ
นอกเหนือจากการสอน ฯลฯ
1.4 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
จํานวนอาคาร หองเรียน โรงฝกงาน หองสมุด หองประชุม หองปฏิบัติการ
สนามกีฬา ฯลฯ
งบประมาณ รายรับ-รายจาย (แหลงที่มาของรายรับ) การจัดสรรงบประมาณ
จําแนกตามประเภทรายจาย ฯลฯ
1.5 ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เขตพื้นที่บริการ ความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน
1.6 เกียรติยศชื่อเสียง ผลงานดีเดนที่สถานศึกษาไดรับ
2 วิธีดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามมาตรฐาน และตัว บงชี้
การประกันคุณภาพภายใน
2.1 วิธีดําเนินงาน
กลาวถึงรองรอยหลักฐานของความตระหนัก (Awareness) เกี่ยวกับมาตรฐานการ
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ประกันคุณภาพภายในตามปรัชญา และพันธกิจของสถานศึกษาในภาพรวม อธิบายเกี่ยวกับโครงการ
หรือกิจกรรมที่สถานศึกษาไดดําเนินงาน ซึ่งแสดงถึงความพยายาม (Attempt) ในการดําเนินงานให
บรรลุวัตถุประสงคในแตละตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายใน
2.2 ผลการดําเนินงาน
อธิบายผลที่ไดจากการดําเนินงาน ซึ่งแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ของ
ความพยายามในการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมตามตัวบงชี้นั้น
2.3 ผลการประเมินตามตัวบงชี้
พิ จ ารณาจากร อ งรอยหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ ความตระหนั ก ความพยายาม และ
ผลสัมฤทธิ์ แลวสรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้นั้นวาประสบผลสําเร็จในระดับใด โดยประเมินแตละ
ตัวบงชี้ในทุกมาตรฐานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และประเมินภาพรวมรายมาตรฐานจากคาฐาน
นิยมของตัวบงชี้
3 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
3.1 ผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ควรรายงานสรุปผลในรูปตาราง หรือแผนภูมิ
3.2 จุดแข็ง จุดออน ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่เปนจุดแข็ง หมายถึงมาตรฐานที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี
3.3 แผนพัฒนาสถานศึกษา
จากผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน นํามาเปนขอมูลใน
การวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในปตอไป โดยกําหนดชวงเวลาดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตามความ
เหมาะสม
4. ภาคผนวก
สถานศึกษานําเสนอขอมูล สถิติตาง ๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณา
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บทที่ 4
บทบาทของผูเกี่ยวของ
1. บทบาทดั้งเดิมของบุคลากรทุกคน
บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย โดยไมคอย
สนใจวา บุคลากรอื่น ๆ ของวิทยาลัยทําอะไร ผลการปฏิบัติงานเปนอยางไร แผนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่น ๆ มีการวางแผนการปฏิบัติงานอยางไร ทําใหไมไดรับทราบขอมูลของสถานศึกษาใน
ภาพรวม ไมคอยไดมีสวนรวม หรือโอกาสในการคิด การแสดงความคิดเห็น หรือรวมกันแกไขปญหา
ของสถานศึกษา สงผลใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในภาพรวมเปนการปฏิบัติงานแบบแยกสวน
2. บทบาทที่พึงประสงคของบุคลากรทุกคน
ในการบริหารงานของสถานศึกษา จําเปนที่จะตองไดรับความรวมมือ จากบุคลากร
ทุกฝาย ดังนั้นบทบาทที่พึงประสงคของบุคลากรก็คือ การทํางานเปนทีม การรวมมือกันในทุก ๆ ดานที่
จะปฏิบัติงานใหไดผลดีที่สุด รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคในโอกาสที่ควร การสมัคร
สมาน สามัคคีกันเหมือนพี่ นอง ชวยเหลือเผื่อแผแกกัน และกัน มุงมั่นที่จะรวมมือกันทําใหสถานศึกษา
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
3. บทบาทของผูดําเนินการประกันคุณภาพ
ผูดําเนินการประกันคุณภาพ จะตองเปนผูที่มีความเชื่อมั่นในความเปนไปไดที่จะทําให
สถานศึกษามีการบริหารงาน การปฏิบัติงานที่เปนไปตามมาตรฐาน โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
คือผูดําเนินการประกันคุณภาพ อันจะตองเปนผูที่เขาใจในวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหผลงานมีคุณภาพ มี
การประสานงานกันอยางสม่ําเสมอ แลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูลซึ่งกัน และกัน รวมกันพัฒนาสถานศึกษา
อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา
4. ผลที่ผูมีสวนรวมจะไดรับ
ผลลัพธที่ผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะ
สงผลใหผูเรียนทุกระดับชั้น ทุกประเภทวิชา มีคุณภาพที่พึงประสงคตามมาตรฐาน และตลาดแรงงาน ก็
คือ ผูเรียนที่จะมีความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมที่ดี สามารถหางานทําไดแนนอน ผูปกครอง
ที่จะมีความมั่นใจในบุตรหลานของตน ที่จะสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนตอไปไดอยางดี สถานศึกษา
ก็จะไดรับความเชื่อถือในการจัดการศึกษา สถานประกอบการก็จะมีบุคลากร ที่มีความรู ความสามารถ
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และมีคุณธรรม จริยธรรมมารวมงาน ซึ่งก็จะสงผลใหสถานประกอบการ ประสบความสําเร็จ ในการ
ดําเนินการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ก็จะไดกําลังสําคัญที่จะรวมพัฒนาประเทศตอไป
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บทที่ 5
ยุทธศาสตรสูความสําเร็จ
1. ภาวะผูนาํ ของผูบริหาร
เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาหากการวางแผนของหนวยงานทําไดดี และมีความเหมาะสม
สอดคลองกับผูปฏิบัติรวมทั้งปจจัยเกี่ยวของอื่น ๆ แลว อาจพยากรณไดวางานนั้นสําเร็จไปแลวรอยละ
50 ของงานทั้งหมด ดังนั้นในขั้นนี้จึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ที่จะใหการสงเสริมสนับสนุน
ใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก หรือทรัพยากรที่ไมเพียงพอให มีการ
กํากับ ติดตาม ใหขวัญ กําลังใจ กับผูใตบังคับบัญชาทั้งในระดับรายบุคคล หรือระดับกลุม นอกจากนั้น
ในกรณีที่ผูบริหารสามารถใหการนิเทศกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะ
เปนการดีอยางยิ่งโดยเฉพาะงานการเรียน การสอนในสถานศึกษาที่ควรจะตองดําเนินไปอยางเหมาะสม
มากที่สุด ในกรณีที่ผูบริหารไมสามารถใหการนิเทศไดดวยตัวเอง อาจจะเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหการนิเทศ
แทน หรือสงบุคลากรของสถานศึกษาไปรับการอบรมในเรื่องที่ยังไมมีความรู หรือไมเชี่ยวชาญเพียงพอ
2. การทํางานเปนทีม
ยุทธศาสตรที่เนนการทํางานเปนทีม เปนแนวทางที่เหมาะสมที่สุด ในการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ เนื่องจากการทํางานเปนทีม เปนการทํางานที่ประสานกลมกลืนกันได เปนอยางดี
บุคลากรทุกคนรู และเขาใจหนาที่ บทบาทของตน ของเพื่อนรวมงาน สามารถแลกเปลี่ยนขาวสาร
ขอมูล ความคิดเห็นในทุก ๆ เรื่อง อันจะสงผลใหทุกองคาพยพของสถานศึกษาดําเนินงานไปไดพรอม
กัน และประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย ตั้งแตกระบวนการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ
และการปรับปรุงแกไข บรรยากาศการปฏิบัติงานก็จะเปนไปดวยดี พรอมเพรียง และรวดเร็ว ในการนี้
ควรจะตองมีการแตงตั้งหัวหนาทีม รองฯ และตําแหนงตาง ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อที่
การปฏิบัติงานของบุคลากรในทีมงานจะเปนไปตามภาระหนาที่ไมสับสน
3. การสรางความตระหนักใหเกิดความรูความเขาใจ
ความพรอมดานบุคลากรเกี่ยวกับ ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความสําคัญ ของการ
ประกันคุณภาพภายใน แรงจูงใจในการทําการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาควร
จัดประชุมชี้แจงความจําเปน และความสําคัญในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหบุคลากรทุก
คนทราบ และจัดบุคลากรใหมีสวนรวมในการรับผิดชอบประเมินมาตรฐานตามตัวบงชี้
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การสรางความตระหนัก ใหกับบุคลากร ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการ
ประกันคุณภาพภายใน และประกันคุณภาพภายนอก โดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการในสถานศึกษาที่บุคลากรทุกคน จะตองปฏิบัติเปนปกติอยูแลว
แตเนื่องจากเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เปนเรื่องใหม ที่อยูระหวางการดําเนินการ จึงควรจะตอง
หาขอมูลในสถานศึกษาของตนเอง วาบุคลากรสวนใหญ มีความรู ความเขาใจ เรื่องการประกันคุณภาพ
มากนอยแคไหน ถายังมีบุคลากรที่ไมเขาใจ สถานศึกษาควรจะไดมีการวางแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง จน
เปนที่พอใจของคณะกรรมการ พัฒนาสถานศึกษา ขณะเดียวกันควรมีการสรางบุคลากรแกนนํา ในการ
ประกันคุณภาพภายใน พรอมกับมีการกระตุน ใหทุกฝายไดเขามามีสวนรวม ในการประกันคุณภาพ
ทุกคน
4. การกําหนดความรับผิดชอบ
การกําหนดผูรับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหนาที่ ที่ตองรับผิดชอบ ถึงแมวาการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนภาระหนาที่ของบุคลากรทุกคนก็ตาม การแตงตั้งคณะทํางาน
โดยเฉพาะจะทําใหการดําเนินงานคลองตัว สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะในสวนการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะห และสรุปผลในภาพรวมของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด
ดังนั้นสถานศึกษา ควรแตงตั้งคณะทํางาน หรือคณะกรรมการ ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการรับผิดชอบแตละมาตรฐานเพื่อทําหนาที่ประสานงาน และ
รวบรวมขอมูลจากฝายตาง ๆ ตามความเหมาะสมคณะกรรมการแตละชุดควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
อยางชัดเจน เกี่ยวกับมาตรฐานดานผูสําเร็จ การศึกษา และผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการ และ
มาตรฐานดานปจจัย นอกจากคณะกรรมการชุดดังกลาว จะตองรวมกันออกแบบ หรือสรางเครื่องมือ
รวบรวมขอมูลตามตัวบงชี้ ของแตละมาตรฐาน มีการวางแผน เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
ประเมินผลการดําเนินงาน และเขียนรายงานการประเมินตนเอง
5. การวางแผน และกํากับดูแล
ผลการประเมินสําหรับการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาในแตละป จะนํามา
ใชประโยชนสําหรับการจัดทําแผนพัฒนา หรือแผนปฏิบัติการในปตอไป เพื่อที่จะทําใหการปฏิบัติการ
ในแต ละดานเป นไปอย างมีป ระสิทธิ ภาพ ซึ่ งอาจจะตอ งนํามาปรั บปรุ งแผน ที่เ กี่ยวกั บบุคลากร ที่
รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ การประเมินผล ซึ่งจะตองพิจารณาในรายละเอียด ตาม
สภาพ และความเหมาะสมของแตละโครงการ หรือกิจกรรมตามมาตรฐานที่กําหนด
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6. การมีสว นรวมปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของ
เป น การเริ่ ม ต น จากความร ว มมื อ กั น ระหว า งบุ ค ลากรภายใน และภายนอก
สถานศึกษาเพื่อกําหนดเปาหมาย มาตรฐาน และตัวบงชี้สําหรับการประกันคุณภาพภายใน แนวทางการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่ตองใช สถานศึกษาในสังกัดกรม
อาชีวศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาระยะสั้น และระยะยาว แผนระยะยาวไดแก แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนยุทธศาสตร เปนแผนที่ครอบคลุมการดําเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาเพื่อใชเปนแผน
แมบทสําคัญกําหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมาย ภายในระยะเวลาที่กําหนด เชน 3-5
ป จากแผนระยะยาวดังกลาวนํามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งเปนแผนระยะสั้นใน 1 ป จาก
แผนปฏิบัติการประจําปอาจจะมีการจัดทําแผนยอย ๆ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ ไดแก
แผนการจัดการเรียนการสอน แผนพั ฒนาอาคารสถานที่ แผนการประเมิ นคุณภาพการศึกษา แผน
งบประมาณ เปนตน เมื่อกําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลวก็
นํา มาตรฐานที่ กําหนดมาจัดเรียงลํ าดั บความสํา คั ญ ตามความจําเปน เพื่ อกํา หนดกิ จกรรม บุ คลากร
ทรัพยากร และระยะเวลาดําเนินการไดเหมาะสม ทําใหการดําเนินงานในทุก ๆ ขั้นตอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตอจากนั้นเปนขั้นของการกําหนดวิธีปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย ที่
ต อ งการ ตั ว บ งชี้ ที่ บ งบอกถึ ง ความสํ า เร็ จ ของกิ จ กรรมนั้ น กิ จ กรรมทั้ ง หลายควรมี ก ารกํ า หนดให
เหมาะสม สอดคลองกับ งบประมาณ บุคคล ชวงเวลา และลักษณะงาน โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียน
การสอนกับกิจกรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอื่น ๆ ควรมีความสมดุลอีกกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดสําหรับผูเรียน
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