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คํานํา 
 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไดทําการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา เพื่อเปนการ
สรางความม่ันใจวา คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาไดเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงกับ
ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ตลอดจนตลาดแรงงาน และสังคม โดยมีองคประกอบสําคัญใน
การดําเนินงาน ไดแก การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยใช
หลักของการบริหาร เพื่อทําใหพันธกิจของสถานศึกษา สามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย
ไดอยางเปนระบบ และมีความตอเนื่อง ดวยความรวมมือ ของบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 
ประกอบดวยการดําเนินงาน 2 ระบบไดแกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มี
ระบบการบริหารจัดการ ท่ีมีประสิทธิภาพ มีการทํางานอยางมีทิศทาง โดยการกําหนดมาตรฐานการ   
อาชีวศึกษาเปนกรอบแนวทาง การดําเนินงานอยางมีเปาหมาย และแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน การ
ดําเนินงานตามแผนเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายนั้นตองมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินคุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเอง เพื่อใหมีการตรวจสอบในส่ิงท่ีสถานศึกษา ได
วางแผนไว ในแตละป มีจุดมุงหมายท่ีสําคัญ 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
ท่ีตองการ 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.  ความจาํเปนของการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
  การท่ีสถานศึกษาจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะทําใหสถานศึกษา
น้ัน ๆ  มีระบบการบริหาร จัดการ ที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล มีการทํางานอยางมีทิศทาง โดย
การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานอยางมีเปาหมาย และแผนการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน การดําเนินงานตามแผน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายน้ัน ตองมีข้ันตอนการกํากับ  
ติดตาม  ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเอง เพ่ือใหมีการตรวจสอบใน
ส่ิงที่สถานศึกษาไดวางแผนไวในแตละป มีจุดมุงหมายท่ีสําคัญ คือ สถานศึกษาจะไดมีการพัฒนา    
ปรับปรุงใหเปนไปตามเปาหมายตลอดเวลา 
2.  การประกนัคุณภาพตาม พรบ. การศึกษา พ.ศ. 2542 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายหลักทางดานการศึกษา
ฉบับแรกของประเทศไทย ซ่ึงสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง ในการจัดการศึกษาเปนอยางมาก ใน     
องคประกอบหนึ่งทางการปฏิรูปการศึกษา คือ ระบบการบริหาร และการจัดการที่เนนในการพัฒนา  
คุณภาพการศึกษา ขอกําหนดในหมวดท่ี 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตราที่ 47  
กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตราที่ 48  
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให
ถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผย
ตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน    
คุณภาพภายนอก 
3.  สภาพปจจบุันของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ในชวงเวลาท่ีผานมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดพยายามดําเนินการใหการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ ดานของวิทยาลัยมีคุณภาพ โดยใชระบบ ISO ในการบริหารงานใหเกิดคุณภาพ ได
จัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติงานทุกงาน โดยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิทางดานการบริหารงานคุณภาพมาเปน
วิทยากร ดําเนินการอบรม และใหคําปรึกษาแกบุคลากรในวิทยาลัยเปนระยะ ๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงรายไดประกาศใชระบบบริหารงานคุณภาพเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2543 ตอมากระทรวงศึกษาธิการ
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ไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาสังกัดกระทรวงฯ ทุกสถานศึกษาไดจัดระบบการบริหารงานใหเกิดมี
คุณภาพ โดยการจัดทําระบบประกันคุณภาพ และทําการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากนั้นให
นําเสนอผลการประเมินใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับทราบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไดดําเนินการตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยางเครงครัดตลอดมาทุกปการศึกษา 
4.  นโยบายการประกันคุณภาพ 

กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพภายในมีการประเมินทุก 3 ป และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอกประเมินทุก 5 ป  โดยใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมี ระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให ถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
5.  วตัถุประสงค 
  5.1 เพื่อใหผูเรยีน และผูปกครองมีความม่ันใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
  5.2 เพื่อสถานประกอบการมีความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  5.3 เพื่อใหสถานศึกษามกีารพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง 
  5.4 เพื่อใหสถานศึกษาเปนทีย่อมรับในดานมาตรฐานการจัดการศึกษา 
  5.5 เพื่อเตรียมพรอมในการรบัการประเมินภายนอกจาก สมศ. 
6.  เปาหมาย 
  หนวยงานทุกหนวยงานที่สังกัดอยูในฝายวิชาการ ฝายสงเสริมการศึกษา ฝายวางแผน
และพัฒนา ฝายกิจการนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
อยูในระดับดีขึ้นไป 
7. มาตรการการประกันคุณภาพ 

การประกันคุณภาพ เปนการสรางความม่ันใจวา 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 มาตรการดังน้ี 
  1.  การควบคมุคุณภาพ  (Quality Control) 
 1.1  การกําหนดมาตรฐานการอชีวศึกษาตวับงช้ีคุณภาพ และเกณฑการประเมิน 

1.2 พัฒนาเขาสูมาตรฐาน เปนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา   
(ธรรมนูญสถานศึกษา) แผนปฏิบัติการประจําป  และแผนตาง ๆ เพ่ือกาํกับ
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

  2.  การตรวจสอบคุณภาพ (Internal Audit) โดยการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน  
เปนการกําหนดระบบการประเมินตนเอง  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
  3.  การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เปนการประเมินประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามขอ 1 แบงเปน 2 สวน คือ สวนหนึ่งเปนการประเมินโดยหนวยงานท่ี
กํากับดูแล หนวยงานตนสังกัด เปนการประเมินคุณภาพภายใน และอีกสวนหนึ่งเปนการประเมินโดย
สํานักรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนองคกรอิสระ เปนการประเมินคุณภาพ 
ภายนอก 
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บทที ่2 
แนวคิด และหลกัการ 

 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อาจใชแนวทางไดหลายแบบ เชน 
ระบบ ISO 9000 ระบบ QC ระบบ TQM ในกรณีที่ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ
การบริหารจัดการในสถานศึกษาอยูแลว อาจใชวงจรการบริหาร มาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาก็ได วงจรการบริหารท่ีคุนเคยกันดีในหมูนักการศึกษาคือ วงจร PDCA มาจาก Plan Do 
Check Act ซ่ึงถือวาเปนงานที่บุคลากรในสถานศึกษาทําอยูแลวตามปกติ แตยังอาจขาดความเปนระบบ 
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ถูกตอง 

สําหรับการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาดังกลาวจะตองคํานึงถึงการ
ผสมผสาน กําลังกาย กําลังใจ สติปญญา ทรัพยากรทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง มีการประเมิน ซ่ึงถือวาเปนการประเมินเพื่อพัฒนา และผลสุดทายที่เกดิข้ึน คือ เกิดผลดีตอ
ผูเรียนเปนสําคัญ 

ในการดําเนินการ ประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา                  
ดังกลาว อันดับแรกจะตองเนน การผสมผสานภายในสถานศึกษาเปนสําคัญ บุคลากรในสถานศึกษา 
และผูทีเกี่ยวของจะตองรวมกนัวางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันตรวจสอบ ประเมินผล และรวมกันนําผล
การประเมินไปปรับปรุงแกไข โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานท้ังหมด 
 
2.  แนวคิดตามหลกัการบรหิาร การจัดการการประกันคณุภาพ 
  การประกันคุณภาพภายในไมใช เปนการทํางานท่ีเ พ่ิมภาระใหแกบุคลากรใน
สถานศึกษา  แตเปนงานที่ตองทําเปนประจํา  และถือเปนสวนหน่ึงของการทํางานปกติที่ตองมี  การ
ตรวจสอบ และพัฒนาปรับปรุงตนเองตลอดเวลา  ซ่ึงสถานศึกษาไดทําอยูตลอดเวลา แตอาจไมไดมีการ
จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ  ดังน้ันกอนทําการประเมินจะตองศึกษาสภาพ และผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาวาอยูในสภาพใดจุดใด โดยใชขอมูลสารสนเทศท่ีมีอยูแลวรายงานผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา  ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบันใหผูเกี่ยวของทราบ เพื่อเปนฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจ
วาควรกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในทิศทางใด ในอนาคต  โดยสถานศึกษาจัดทําคําส่ังให
บุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายเขาประชุม 
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      การประกันคุณภาพภายในน้ัน จะตองทําความเขาใจใหตรงกัน กับบุคลากรท่ีเกี่ยวของ
ทุกคน โดยสถานศึกษาจะตองเชิญบุคลากรทุกคน เขารวมประชุมเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน ของ
สถานศึกษาในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน และทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษา ในอนาคต โดยยึด
แผนพัฒนาสถานศึกษาเปนหลัก และควรวิเคราะหนโยบาย โครงการของตนเอง วาสอดคลองกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษามากนอยเพียงใด 

สถานศึกษา จําเปนจะตองมีคําส่ังแตงต้ังบุคลากรทุกคนรับผิดชอบเพื่อประเมิน    
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษากําหนด  เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางาน  
โดยใหบุคลากรศึกษามาตรฐานท่ีรับผิดชอบรวมทั้งตัวบงช้ีภายใตแตละมาตรฐาน รวมท้ังสํารวจสภาพ
การดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานที่รับผิดชอบ 

การกําหนดกรอบการประเมิน เปนการกําหนดแนวทางในการทําการประเมินผล
ภายในวามีกระบวนการดําเนินงานอยางไร ใครเปนผูรับผิดชอบ และควรดําเนินการเม่ือใด 

การกําหนดเกณฑการประเมิน เปนการกําหนดเกณฑการตัดสิน การดําเนินงานตาม 
ตัวบงช้ีท่ีกําหนด ซ่ึงตองทําอยางเปดเผย และเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดมีสวนในการพิจารณา กําหนด
เกณฑการตัดสินที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

การกําหนดวิธีการท่ีใชในการประเมิน เปนการออกแบบวิธีการเก็บขอมูล เครื่องมือที่
ใชในการวัด และประเมิน และแหลงผูใหขอมูล 

วิธีการวิเคราะหขอมูล เปนการกําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล ที่สอดคลองกับ
ลักษณะของขอมูล  และการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนของสถานศึกษา เปนการนําผลการประเมินมาใช
วิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนของสถานศึกษา ซ่ึงจะไดขอมูลที่ชวยในการหาแนวทาง  การพัฒนาตนเอง
ในสวนที่ตองแกไข  โดยการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และแนวทางการแกไขปญหา 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา เปนการหาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา  
โดยสถานศึกษาควรหาทางชวยตนเองกอน ในการนี้การแกปญหาอยูนอกเหนือความสามารถของ 
สถานศึกษาก็อาจหาแนวทางอ่ืนเชน  การขอความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

การทํารายงานการประเมินผลงานเอง เปนการจัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง  
(Self Assessment Report) ใหผูเกี่ยวของทราบ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และพรอม
ไดรับการตรวจสอบการประเมินภายนอกเพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้น 
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การใชประโยชนจากการประเมินตนเอง เปนการนําผลการประเมินไปใชประโยชน  
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงตนเอง สําหรับทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ทั้งนักเรียน ครู ผูบริหาร ผูปกครอง หรือใชเปน   
ขอมูลในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป 
 
3.  โครงสรางการประกนัคณุภาพการศึกษาวิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงราย 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1. ผูบริหารสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. หัวหนาแผนกวิชา กรรมการ 
4. ตัวแทนผูปกครอง / ชุมชน กรรมการ 
5. ตัวแทนนักเรยีน / ศิษยเกา กรรมการ 
6. หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เลขานุการ 
7. หัวหนางานวทิยบรกิารและหองสมุด ผูชวยเลขานุการ 
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

มาตรการประกันคุณภาพ 
 

การปฏบิัติงานตามมาตรการประกันคุณภาพ 
 

การตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงาน 
 

การปรบัปรงุ พัฒนา แกไขการปฏิบัติงาน 
 

การรักษามาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงาน 
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4.  กรอบการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
กรอบการดําเนินงานประกนัคุณภาพอาชีวศึกษาเพ่ือรองรับ พ.ร.บ.อาชีวศึกษา น้ัน  สามารถสรุปได ดังน้ีคือ 

หนวยงานรับผิดชอบ ภาระงาน/แนวปฏิบตั/ิวธิีดําเนินการ 
 

• สํานักงานคณะกรรมการ      
อาชีวศึกษา  (ส.กอศ.) 

 
 

 

• สํานักงานคณะกรรมการ      
อาชีวศึกษา 

• สํานักมาตรฐาน
อาชีวศึกษา    และวิชาชีพ 

 
 

 

• สํานักงานคณะกรรมการ      
อาชีวศึกษา 

• สํานักงานมาตรฐาน
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

 
 

 

• ศูนยสงเสริมและพฒันา       
อาชีวศึกษาภาค 

 

แตงตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษา  เรียกยอวา  “กอศ.” 

แตงตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
- มีหนาท่ีกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

แตงต้ังอนุกรรมการวางระเบียบ  เกณฑ  มาตรฐานอาชีวศึกษา  

- จัดทําแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน ตามนโยบายและเปาหมาย
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงชาติในระดับภูมิภาค 

- จัดทําแผนปฏบิัติการความรวมมือ และการระดมทรพัยากรจาก
สถาบันการอาชีวศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน เพื่อ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพในระดับภูมิภาค 

- สงเสริม  ติดตาม  การดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายใน 

- สงเสริมการ ประเมินผลภายในสถาบัน สถานศึกษา และสถาน
ประกอบการที่จัดการอาชีวศึกษาและฝกอาชีพ 

- ทําหนาที่เปนผูประเมินผลภายใน 
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หนวยงานรับผิดชอบ วธิีดาํเนินการ 

 

• สถาบันการอาชีวศึกษา 
 
 
 

 
 

  

 

• สถานศึกษา 

 

 

แตงตั้งคณะกรรมการสภาสถาบัน 

-      แตงต้ังคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
- จัดทําแผนพัฒนาสถาบัน  (ธรรมนญู) 
- จัดทําแผนปฏบิัติงานประจําปโดยมุงผลสัมฤทธิ์ (PBB) 
- จัดทําคูมือการควบคุมคุณภาพ  เชน  5 ส ,  QC.  ,  TQM.  เปนตน 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ , อบรม , สัมมนา , นิเทศ 

แตงตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถาบัน 
- จัดทําคูมือนโยบายประกันคุณภาพภายในสถาบันใหสอดคลอง

กับนโยบายของคณะกรรมการมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
- จัดทําคูมือกํากบั ติดตาม การประกันคณุภาพภายใน 
- จัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพภายใน 
- จัดทํารายงานประเมินตนเอง 
- รายงานหนวยงานตนสังกัดทุกป 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  อบรม  สัมมนา  นิเทศ 

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
- จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
- จัดทําแผนปฏบิัติงานแบบมุงสัมฤทธิ์ (PBB) 
- ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
- กํากับ ติดตามการดําเนินงาน 
- ตรวจสอบ  ปรับปรุง  แกไข 



 9 
 

 

หนวยงานรับผิดชอบ วธิีดาํเนินการ 
 
 

 
 

 

• สถาบันการอาชีวศึกษา 

 

 

• คณะกรรมการอาชีวศึกษา 

• สํานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

 

 
5.  หลกัการสําคัญการประกนัคุณภาพ 
  การจัดการอาชีวศึกษา ใหไดคุณภาพตามตองการนั้น ไดกําหนดมาตรฐาน ซ่ึงเปน      
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 

แตงตั้งคณะทํางานประกันคณุภาพภายใน 
- จัดทําคูมือนโยบายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              

ใหสอดคลองกับนโยบายของสถาบัน 
- จัดทําคูมือ กํากับ ติดตาม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- จัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพภายใน 
- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
- รายงานหนวยงานตนสังกัดทุกป 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  อบรม  นิเทศ 

รายงานการประเมินตนเองของสถาบัน 

รายงานหนวยงานตนสังกัด 
ประเมินและออกหนังสือรับรองสถาบัน สถานศึกษาท่ีผานการ
ประเมิน 
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  มาตรฐานอาชีพ เปนมาตรฐานท่ีกําหนดโดยเจาของอาชีพ 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 และพัฒนาข้ึนเปนลําดับ จนถึงระดับ 5 ซ่ึงเปน
ระดับที่ซับซอนของงานในอาชีพมากที่สุด 
  มาตรฐานวิชาชีพ  (Vocational Standards: VS) หมายถึง ขอกําหนด คุณลักษณะที่    
พึงประสงคของบุคคลดานวิชาชีพ เพื่อใชเปนเกณฑในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และ
ประกันคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานวิชาชีพเปนมาตรฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียน การสอน
ที่สอดคลองกับความตองการ โดยการมีสวนรวมขององคกรทางวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
น้ัน ตองพิจารณาจากมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards: OS) ที่กําหนดจากสมรรถนะของงาน
หลักแตละอาชีพ รวมกับองคประกอบของการจัดการศึกษาท้ัง 3 ดาน คือท้ังความรู ทักษะ และกิจนิสัย 
เพ่ือนํามากําหนดเปนสมรรถนะ หรือความสามารถ การศึกษาวิชาชีพของผูเรียนดานอาชีวศึกษาโดยการ
ดําเนินการรวมกันของบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรจากองคกรทางวิชาชีพ พัฒนาเปนมาตรฐาน
วิชาชีพแตละสาขาวิชาที่เรียน สําหรับผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับปริญญาสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา (Institutional Standards: IS) หมายถึง ขอกําหนดในการ    
จัดการอาชีวศึกษา  เพื่อเปนเกณฑในการกํากับดูแล  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และประกันคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษาเปนกรอบแนวทาง การดําเนินงานของสถานศึกษา ซ่ึงเปน  
กลไกสําคัญในการประกันคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่ตองการ  
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ไดมีการพัฒนามาเปนลําดับ โดยปจจุบันกําหนดเปนมาตรฐาน จํานวน  7  
มาตรฐาน  44  ตัวบงช้ี  ประกอบดวย 
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6.  มาตรฐานการอาชวีศึกษา 
หมายถึง ขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค กระบวนการดําเนินงานของ

สถานศึกษา และปจจัยสนับสนุนที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณในงานอาชีพตามที่กําหนดในหลักสูตร และมาตรฐานวชิาชีพใน
สาขาวิชาที่เรียน และเพื่อใหเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการตรวจประเมิน การกํากับดูแล และ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาชีพ ประกอบดวย 7 มาตรฐาน ดังน้ี   

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 
ขอกําหนด 1  สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผูเรียน และผูสําเรจ็การศึกษาในเรือ่ง

ตอไปนี ้
ขอกําหนด 1.1  ความรู และทักษะวิชาชีพตามหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกจิ

สังคม และเทคโนโลยีท่ีเปลีย่นแปลงไป 
ตัวบงช้ีที่ 1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามเกณฑที่

กําหนดตามชัน้ป 
ตัวบงช้ีที ่2 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรยีนรู 
หมายเหตุ หากไมจัดการเรียนแบบเทียบโอนไมตองประเมิน 

ขอกําหนด 1.2  ความรู ความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
ใหสามารถนํามาประยกุตใชในงานอาชพีได 

ตัวบงช้ีที ่3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตรมาใชแกไขปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยาง
เปนระบบ 

ขอกําหนด 1.3 ทักษะในการใชภาษาส่ือสารไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
ตัวบงช้ีที ่4 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการส่ือสาร ดานการฟง การ

อาน การเขียน และการสนทนา ท้ังภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ 

ขอกําหนด 1.4 ความรู  และทักษะการใชเทคโนโลยีท่ีจาํเปนในการศึกษา คนควา และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

ตัวบงช้ีที ่5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรู และเทคโนโลยีที่
จําเปนในการศึกษา คนควา และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม 
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ขอกําหนด 1.5 คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลกิภาพท่ี
เหมาะสม และมนุษยสัมพันธท่ีด ี

ตัวบงช้ีที ่6 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ มีบุคลกิภาพทีเ่หมาะสม และมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี

ขอกําหนด 1.6 ความรู  และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลกัสูตรสาํหรับผูสําเร็จ
การศึกษา 

ตัวบงช้ีที ่7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
ตามเกณฑการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 

ตัวบงช้ีที ่8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิท์างการเรยีน
ตามเกณฑการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง 

ตัวบงช้ีที ่9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ทีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบงช้ีที ่10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ขอกําหนด 1.7 ความรู และทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอ และการประกอบ
อาชีพอิสระ 

ตัวบงช้ีที ่11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป 

ขอกําหนด 1.8 คุณลกัษณะของผูสําเรจ็การศึกษาท่ีสถานประกอบการ หรอืหนวยงาน
พอใจ 

ตัวบงช้ีที ่12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอ
คุณลกัษณะทีพึ่งประสงค ของผูสําเรจ็การศึกษา 

ขอกําหนด 1.9 ผูเรียนมีความรู และทักษะในการวางแผนธุรกิจ และมรีายได
ระหวางเรียน 

ตัวบงช้ีที ่13 รอยละของผูเรียนสามารถวางแผนธรุกจิ ประกอบอาชีพ และมี
รายไดระหวางเรยีน 
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มาตรฐานที่ 2 หลกัสูตร และการจัดการเรียน การสอน 
ขอกําหนด 2  สถานศึกษาควรพัฒนาหลกัสูตร และการจดัการเรียน การสอน ดังน้ี 
ขอกําหนด 2.1  รวมมอืกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ

ท่ีสอดคลองกบัความตองการของตลาดแรงงาน 
ตัวบงช้ีที ่14 รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

ขอกําหนด 2.2 จัดกระบวนการเรยีนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสรมิใหผูเรียน
ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 

ตัวบงช้ีที ่15 รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ตัวบงช้ีที ่16 ระดับความพึงพอใจของผูเรยีนตอคุณภาพการสอนของ

ผูสอน 
ตัวบงช้ีที ่17 รอยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุฝก อุปกรณ 

สําหรับการจัดการเรียน การสอน อยางเหมาะสม 
ขอกําหนด 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสม และเพียงพอในแตละสาขาวชิา 

ตัวบงช้ีที ่18 ระดับความเหมาะสม และเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร
ในแตละสาขาวิชา 

ขอกําหนด 2.4 จัดสถานที่เรียน สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน สถานศึกษาคนควาให
เหมาะสมกับสาขาวิชา ท้ังในสถานศึกษา สถานประกอบการ และ
แหลงการเรียนรูอื่น ๆ 

ตัวบงช้ีที ่19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรยีน อาคารประกอบ 
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พ้ืนทีฝ่กปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวชิาท่ีเรยีน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรยีนรู 
และเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวบงช้ีที ่20 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการให
เหมาะสมกับวชิาท่ีเรยีน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรยีนรู 
และเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวบงช้ีที ่21 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครภุัณฑ และอุปกรณ 
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ขอกําหนด 2.5 จัดระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอม และส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีเอือ้ตอการเรยีนรู 

ตัวบงช้ีที ่22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดลอมส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรยีนรู
ในสาขาวิชา/สาขางาน 

ขอกําหนด 2.6 พัฒนาบคุลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบ และ
ตอเนือ่ง 

ตัวบงช้ีที ่23 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตาม
หนาที่ที่รับผดิชอบ  

ขอกําหนด 2.7 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษารวมกันจดั
การศึกษาท้ังในระบบ และทวิภาคอียางมีประสิทธภิาพ 

ตัวบงช้ีที ่24 จํานวนครั้ง หรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลง
ตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

ตัวบงช้ีที ่25 จํานวนสถานประกอบการ ที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา 
จัดการศึกษาระบบทวภิาคี และระบบปกติ 

ตัวบงช้ีที ่26 จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิ
ปญญาทองถิน่ท่ีมีสวนรวมในการ พัฒนาผูเรยีน  

ตัวบงช้ีที ่27 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรยีน
ในแตละสาขาวิชา 

ตัวบงช้ีที ่28 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
มาตรฐานที่ 3   กจิกรรมพัฒนาผูเรยีน 

ขอกําหนด 3  สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดแูลผูเรียน และจัดกจิกรรม 
ดังนี้ 

ขอกําหนด 3.1  จัดทําระบบการดแูลใหคําปรกึษาผูเรยีนอยางตอเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวบงช้ีที ่29 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรยีนพบครูที่ปรกึษา 
ตัวบงช้ีที ่30 จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดใหกับ

ผูเรียน 



 15 
 

ตัวบงช้ีที ่31 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 
ขอกําหนด 3.2  จัดกจิกรรมสงเสริมดานวิชาการ คณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ี

ดีงามในวิชาชพี รวมทั้งดานบุคลกิภาพ และมนุษยสัมพนัธ 
ตัวบงช้ีที ่32  จํานวนครั้ง และประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดาน

วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ 
รวมทั้งดานบคุลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ 

ขอกําหนด 3.3  จัดกจิกรรมสงเสริมการอนรุกัษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี  
 และทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

ตัวบงช้ีที ่33 จํานวนครั้ง และประเภทของกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม วฒันธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

มาตรฐานที่ 4   การบรกิารวชิาชีพสูสังคม 
ขอกําหนด 4  สถานศึกษาควรมีการบรกิารวิชาชพีสูสังคม ดังนี ้
ขอกําหนด 4.1  บรกิารวชิาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร

ท้ังภาครฐั และเอกชนเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางตอเนือ่ง 
ตัวบงช้ีที ่34 จํานวน และประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการ

วิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ 
ขอกําหนด 4.2  จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบรกิารวชิาชพีอยางเปนระบบ และ

สอดคลองกับแผนการบรกิารวิชาชพีท่ีกาํหนด 
ตัวบงช้ีที ่35 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่

ใหบริการวิชาชีพ และฝกทกัษะวิชาชีพตองบดําเนินการ  
มาตรฐานที่ 5   นวตักรรม และการวิจยั 

ขอกําหนด 5  สถานศึกษาควรจัดการเกี่ยวกับนวตักรรม และการวิจยั ดงันี้ 
ขอกําหนด 5.1  สงเสริม สนับสนุนใหมกีารสราง และพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 

งานวจิัย และโครงงาน ท่ีนําไปใชในการพฒันา 
ตัวบงช้ีที ่36 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ งานวิจัย และโครงงาน 
ตัวบงช้ีที ่37 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ งานวิจัย และโครงงาน ที่มี

ประโยชนทางวิชาชีพ และ/หรือไดรับการเผยแพร
ระดับชาติ 
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 ขอกําหนด 5.2 จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรยีน 
การสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

ตัวบงช้ีที่ 38 รอยละของงบประมาณท่ีใชในการสราง พัฒนา และ
เผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ งานวิจัย และโครงงานตอ
งบดําเนินการ 

ขอกําหนด 5.3  จัดการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกบัการสราง และพัฒนานวตักรรม ส่ิงประดษิฐ 
งานวจิัย และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียน การสอน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาต ิ

ตัวบงช้ีที ่39 จํานวนครั้ง และชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่วกับ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน 

มาตรฐานที่ 6   ภาวะผูนาํ และการจดัการ 
ขอกําหนด 6  ผูบริหารควรมีภาวะผูนํา และจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้ 
ขอกําหนด 6.1  ใชภาวะผูนํา และการมวีิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสาน

ความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา และหนวยงาน หรอื
บุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีที ่40 ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนา หรือแผนยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได  

ขอกําหนด 6.2  ใชภาวะผูนํา และการมวีิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสาน
ความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา และหนวยงาน หรอื
บุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ตัวบงช้ีที ่41 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ  

ขอกําหนด 6.3  จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ และการจดัการ
ความรูเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม 

ตัวบงช้ีที ่42 ระดับคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศของสถานศกึษาเพ่ือ
การบริหารจัดการ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ขอกําหนด 7  สถานศึกษาควรจัดใหมรีะบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ดงันี้ 
ตัวบงช้ีที่ 43  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกดิ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  
ตัวบงช้ีที ่44  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  
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บทที ่3  
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

 
1.  ขั้นตอนการดาํเนินการประกนัคุณภาพ 
        การเตรยีมการ              การดําเนินการ                                     การรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เตรียมความพรอมของ 
     บุคลากร 
     •  สรางความตระหนัก 
     •  พัฒนาความรู/ทักษะ 
     •  จัดทาํโครงการอบรม  
          เชิงปฏิบัติการประกัน 
          คุณภาพภายใน  
          (ใหครูทั้งสถานศกึษา) 
 
2.  แตงตั้งกรรมการรับผดิชอบ 
•  คณะกรรมการบริหาร     
    สถานศกึษา 

     •  กรรมการประกัน 
          คณภาพภายใน 

1.  วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 
    • คณะกรรมการบริหาร 
       สถานศึกษา 

- จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
- จัดทําแผนปฏิบตัิงาน 
- แบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (PBB) 
• คณะกรรมการประกันคุณภาพ  
   ภายใน 

- จัดทําคูมือนโยบายประกัน 
- คุณภาพภายในสถานศกึษาให
สอดคลองกับนโยบายสถาบัน 
ั ํ  ื ํ ั ิ

จัดทํารายงานประเมินตนเอง  
(SSR/SAR) 
-  รวบรวมผลการดําเนินงาน 
    และผลการประเมิน 
-   วิเคราะหตามมาตรฐาน 
-   เขียนรายงานประเมินตนเอง 
-   รายงานหนวยงานตนสังกัด 

2.  ดําเนินการตามแผน   (D) 
- สงเสริม/สนับสนุน 
จัดสิ่งอํานวยความสะดวก 

- กํากับตดิตาม 
- ใหการนิเทศ 

3.  ตรวจสอบประเมินผล  (C) 
     •  คณะทํางานประกันคุณภาพ  
         ภายใน 

- วางกรอบการประเมิน 
- จัดหา/จัดทําเครือ่งมือ 
- เก็บขอมูล 
- วิเคราะหขอมูล 

4.  นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

- วางแผนในระยะตอไป 
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2.  การเตรยีมการกอนการดาํเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา 

ดานบุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ รวมถึงต้ังคณะกรรมการทํางาน และกาํหนดบทบาท
หนาที่รับผดิชอบ 

ความพรอมดานบุคลากร เกี่ยวกับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพภายใน แรงจูงใจในการทําการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาควร
จัดประชุมช้ีแจงความจําเปนและความสําคัญในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหบุคลากร    
ทุกคนทราบ  และจัดบุคลากรรับผิดชอบประเมินมาตรฐานตามตัวบงช้ี 

ความพรอมดานทรัพยากรอื่น ๆ ไดแก งบประมาณ ส่ิงอํานวยความสะดวก เชนหอง
จัดต้ังสํานักงานประกันคุณภาพภายใน ส่ือ อุปกรณที่จําเปนสําหรับการประมวลผล เนื่องจากการ 
ประกันคุณภาพภายในสวนใหญจะเปนกระบวนการประเมินท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูล โดยใช
เครื่องมือ  (แบบสอบถาม , แบบสัมภาษณ , แบบบันทึก , แบบสังเกต  ฯลฯ)  ดังนั้น  สถานศึกษาจะตอง
จัดเตรียมงบประมาณสําหรับการประกันคุณภาพภายในโดยเฉพาะ และจะตองจัดหอง หรือสํานักงาน
ประกันคุณภาพภายในไวโดยเฉพาะ รวมถึงส่ือ อุปกรณตาง ๆ เพ่ือความสะดวก และเปนระบบในการ
ดําเนินงาน 

การกําหนดผูรับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหนาที่ ที่ตองรับผิดชอบ ถึงแมวาการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนภาระหนาที่ของบุคลากรทุกคนก็ตาม การแตงต้ังคณะทํางาน
โดยเฉพาะจะทําใหการดําเนินงานคลองตัว สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะในสวนการจดัเก็บรวบรวมขอมูล  
การวิเคราะห  และสรุปผลในภาพรวมของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

1) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหนาที่พิจารณากําหนดมาตรฐาน และตัวบงช้ี
และการประกันคุณภาพภายใน จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติงาน    
ประจําป  กําหนดคณะทํางานเพื่อดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

2) คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มีหนาที่วิเคราะหมาตรฐาน จัดทําคูมือ  
นโยบาย   คูมือกาํกับติดตาม  และเขียนรายงานการประเมินผลตนเอง  (SAR) 

3) คณะทํางานประกันคุณภาพภายใน รับผิดชอบการประเมินตามมาตรฐาน และตัว
บงช้ีที่กําหนด  (ครู และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจะตองเปนบุคคลที่มีความรู ความเขาใจ  ในเรื่อง
วัด และประเมินผล  มีเจตคติท่ีดี  มีแรงจูงใจในการทําประกันคุณภาพภายใน  มีความรูความสามารถใน
การสรางเครื่องมือ  การประมวลผลขอมูลท่ีจัดเก็บ และการเขียนรายงาน มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา  
มีภาวะผูนํา  รอบรูภาระงานของสถานศึกษา  และเขาใจมาตรฐานการอาชีวศึกษาเปนอยางดี 
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3.  การดําเนินการประกนัคณุภาพภายใน 

การดําเนินการในขั้นนี้ ถือวาเปนข้ันตอนที่มีความสําคัญมาก หลังจากการเตรียม    
ความพรอมของบุคลากรแลวจะตองเร่ิมดําเนินการตอไป ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนยอย ๆ 4 ข้ันตอน คือ 
วางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล (Check) และการพัฒนา
ปรับปรุง (Act) รายละเอียดของแตละข้ันตอน มีดังนี้ 

3.1 วางแผน (Plan)   
เปนการเร่ิมตนจากความรวมมือกัน ระหวางบุคลากรภายใน และภายนอก     

สถานศึกษาเพ่ือกําหนดเปาหมาย มาตรฐาน และตัวบงช้ีสําหรับการประกันคุณภาพภายใน แนวทาง การ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่ตองใช  สถานศึกษาในสังกัดกรม
อาชีวศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาระยะส้ัน และระยะยาว แผนระยะยาวไดแก แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนยุทธศาสตร เปนแผนท่ีครอบคลุมการดําเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาเพื่อใชเปนแผน
แมบทสําคัญกําหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมาย ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เชน 3-5 
ป จากแผนระยะยาวดังกลาวนํามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึงเปนแผนระยะส้ันใน 1 ป จาก
แผนปฏิบัติการประจําปอาจจะมีการจัดทําแผนยอยๆ เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ ไดแก 
แผนการจัดการเรียนการสอน แผนพัฒนาอาคารสถานที่ แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา แผน
งบประมาณ เปนตน เม่ือกําหนดเปาหมาย หรือมาตรฐานของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว
ก็นํามาตรฐานที่กําหนดมาจัดเรียงลําดับความสําคัญตามความจําเปนเพื่อกําหนดกิจกรรม บุคลากร 
ทรัพยากร และระยะเวลาดําเนินการไดเหมาะสม  ทําใหการดําเนินงานในทุกๆ ข้ันตอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตอจากน้ันเปนข้ันของการกําหนดวิธีปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย ที่
ตองการ ตัวบงช้ีที่บงบอกถึง ความสําเร็จของกิจกรรมนั้น กิจกรรมท้ังหลายควรมีการกําหนดให
เหมาะสม สอดคลองกับงบประมาณ บุคคล ชวงเวลา และลักษณะงาน โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียน  
การสอนกับกิจกรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอ่ืน ๆ ควรมีความสมดุลอีกกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดสําหรับผูเรียน 

3.2 การปฏิบัติตามแผน (Do) 
เปนที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปวา หากการวางแผนของหนวยงานทําไดดี และมีความ

เหมาะสมสอดคลองกับผูปฏิบัติรวมท้ังปจจัยเกี่ยวของอื่น ๆ แลว อาจพยากรณไดวางานน้ันสําเร็จไป
แลวรอยละ 50 ของงานท้ังหมด ดังน้ันในข้ันนี้จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา จะใหการสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข มีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก หรือทรัพยากรท่ีไม
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เพียงพอให มีการกํากับ ติดตาม ใหขวัญ กําลังใจ กับผูใตบังคับบัญชาทั้งในระดับรายบุคคล หรือระดับ
กลุม นอกจากนั้นในกรณีที่ผูบริหารสามารถใหการนิเทศกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ก็จะเปนการดีอยางยิ่ง โดยเฉพาะงานการเรียน การสอนในสถานศึกษาท่ีควรจะตอง
ดําเนินไปอยางเหมาะสมมากท่ีสุด ในกรณีท่ีทาน  ไมสามารถใหการนิเทศไดดวยตัวเอง อาจจะเชิญ
ผูเช่ียวชาญมาใหการนิเทศแทน หรือสงบุคลากรของสถานศึกษาไปรบัการอบรมในเรือ่งท่ียังไมมีความรู 
หรือไมเช่ียวชาญเพียงพอ 

3.3 การตรวจสอบประเมินผล (Check) 
การประเมินผลที่กระทําไดอยางเหมาะสม จะทําใหไดขอมูลที่มีคุณคาสําหรับ  การ

จัดทําสารสนเทศสําหรับการพัฒนาสถานศึกษาตอไป นอกจากนั้นยังเปนการฝกฝนการประเมินตนเอง
ของบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความชํานาญมากข้ึน การประเมินน้ันจะตองเริ่มต้ังแตการกําหนดกรอบ
การประเมินวาจะประเมินอยางไร ใครเปนผูประเมิน ระยะเวลาการประเมิน เครื่องมือที่ใช การวิเคราะห 
การเขียนรายงาน ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ี  สถานศึกษากําหนดไวเปนกรอบสําหรับ การทํา
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลนั้นจะตองมีการ
สํารวจเปนเบื้องตนกอนวามีใครจัดทําไวแลวบางหรือไม สอดคลองกับบริบทการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มากนอยแคไหน สามารถนํามาใชจริง แตหากไมมีเครื่องมือรวบรวมขอมูลที่
เหมาะสม บุคลากรในสถานศึกษาที่  รับผิดชอบเรื่องการประกนัคุณภาพภายในจะตองรวมมือกนัในการ
สรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลข้ึนเองใหเหมาะสมกับขอมูลที่ตองการเก็บ ใชไดสะดวก บุคลากรสวน
ใหญเขาใจไดงาย ตัวอยางของเครื่องมือท่ีใชไดแก แบบทดสอบ แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  แบบ
สํารวจ  แบบสังเกต  แบบตรวจสอบรายการ หรือแบบประเมิน เปนตน การสรางเครื่องมือที่ใชรวบรวม
ขอมูลไดอยางเหมาะสม และมีระบบการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีดียอมจะทําใหไดขอมูลที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินตามตัวบงช้ีแตละมาตรฐาน และนํามาวิเคราะหทั้งระดับ
รายละเอียดยอย ๆ เปนรายบุคคล รายกิจกรรม หรือโครงการกับการวิเคราะหในภาพรวมของแตละ
มาตรฐานท้ังหมดรวมเปนภาพของสถาบัน หรือสถานศึกษา ทําการประเมินผลการดําเนินงาน ในแตละ
ตัวบงช้ีตามเกณฑที่กําหนดแลวประเมินผลในแตละมาตรฐานจากคาฐานนิยมของผลการประเมินตาม
ตัวบงช้ีของแตละมาตรฐาน และสรุปผลในภาพรวมของการดําเนินการประกันคุณภาพของสถาบันจาก
มาตรฐานท้ังหมด 

3.4 การนาํผลการประเมินมาปรบัปรุงงาน (Act) 
หลังจากประเมินผล การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน การประเมินของ      

สถานศึกษาแลว สถานศึกษาควรนําผลการประเมินมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดดอยของตนเองใน  แตละ
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มาตรฐาน และพิจารณาวาเกี่ยวของกับบุคลากรที่รับผิดชอบกลุมใด หรือคนใดบาง จัดการประชุม
บุคลากรของสถานศึกษาแลวแจงผลการวิเคราะห รายงานการประเมินใหทราบ อาจจะแจงผลใน
ภาพรวมแลวเรียกพบเปนกลุมเฉพาะเพื่อช้ีแจงในรายละเอียดอีกครั้ง และควรยํ้าใหบุคลากรทุกคนได
ทราบวาการดําเนินการประกันคุณภาพตองทําอยางตอเนื่อง ตัวบงชี้ใด หรือมาตรฐานใดท่ีสถานศึกษา
ดําเนินการแลวอยูในระดับดีก็มิไดหมายความวาในปถัดไปสถานศึกษา จะไมตองทํากิจกรรมเหมือนกับ
ปที่ผานมาอีกแลว แตคงตองมารวมกันพิจารณาใหมวาจะรักษาผลการดําเนินการในระดับดีนี่ไวได
อยางไร โครงการใด กิจกรรมประเภทใดท่ีจะตองคงไว หรือถาจะพยายามทําใหเกิดผลดีที่สุดจะตอง
ดําเนินการอยางไร จะตองวางแผนปรับปรุงแกไขสวนใด สวนมาตรฐาน   ตัวบงช้ีท่ีสถานศึกษา
ดําเนินการไดอยูในระดับพอใช ผูรับผิดชอบคงตองวางแผนพัฒนาปรับปรุงสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการใหดีข้ึนในปตอไป สําหรับมาตรฐาน ตัวบงช้ีที่สถานศึกษายังทําไดไมดีคือ ตองปรับปรุง
แกไข หรืออาจกลาววาเปนจุดออนของสถานศึกษา ซ่ึงจะตองดําเนินการปรับปรุงเปนอันดับแรก สวน
จะดําเนินการในมาตรฐาน หรือตัวบงช้ีใดกอนน้ันคงตองมาวิเคราะหความจําเปนเรงดวน เม่ือบุคลากร
ผูรับผิดชอบไดดําเนินการวางแผนพัฒนาปรับปรุงในสวนท่ีตนเองรับผิดชอบแลวก็ควรจะไดมีการนํา
แผนของแตละมาตรฐาน หรือแตละกลุมมาพิจารณารวมกัน เพื่อกําหนดเปนแผนปฏิบัติการในภาพรวม
ของสถานศึกษาใหเหมาะสมกับชวงเวลา บุคลากร งบประมาณโครงการ หรือกิจกรรมใดท่ีสามารถ   
ยุบรวมจัดรวมกันไดกป็รบัแผนรวมกันจะทําใหแนวทางการปฏิบัติตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และทุกฝายไดรับรูรวมกัน 
4.  การจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรอืรายงานประจาํป (SAR) 

เม่ือสถานศึกษาไดดําเนินการตามแผนท่ีวางไวสําหรับการประกันคุณภาพภายใน ภายใต
กรอบมาตรฐานท่ีกําหนดแลวทําการประเมินตนเองครบถวนตามมาตรฐานในรอบ 1 ป  สถานศึกษา
จะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองในรูปเอกสารท่ีแสดงข้ันตอนรายละเอียด ตาง ๆ เพื่อเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด และเสนอใหสาธารณชนไดทราบผลการดําเนินงานของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
หลักการจัดทํารายงาน 

1. รูปแบบการจัดทํารายงานไมมีรูปแบบตายตัว ใหสถานศึกษาพิจารณาตามความ
เหมาะสม โดยใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา   

2. เน้ือหาในรายงาน ควรเสนอแบบกระชับ ใชภาษาอานเขาใจงาย นําเสนอขอมูลทั้งใน
เชิงปริมาณ และคุณภาพ  อาจมีการนําเสนอในรูปแผนภูมิ กราฟ ตาราง ตามความเหมาะสม  

3. เนนการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 1 ป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
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4. การนําเสนอขอมูลอางอิง ควรเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอการพิจารณา
รายละเอียดในรายงาน โดยเนนหลักฐาน เอกสารที่ใชจริง  

5. รายงานควรมีความยาวประมาณ 50 - 100 หนา 
องคประกอบของเนื้อหาในรายงาน 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่จัดทําข้ึนเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หรือ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ควรมีองคประกอบ ดังนี้ 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน  (บทนํา) 
1.1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ช่ือสถานศึกษา ที่ต้ัง ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก สังกัดสถานศึกษา  
ประวัติ  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายของสถานศึกษา  ระบบโครงสราง  การบริหาร  ฯลฯ 

1.2  ขอมูลเกี่ยวกบันักศึกษา 
หลักสูตรท่ีเปดสอน   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  เขตพ้ืนท่ีบริการ  ความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชน 

1.6  เกียรติยศช่ือเสียง  ผลงานดีเดนที่สถานศึกษาไดรับ 
2 วิธีดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามมาตรฐาน  และตัวบงชี้    

การประกันคุณภาพภายใน 
2.1 วิธีดําเนินงาน 

  กลาวถึงรองรอยหลักฐานของความตระหนัก (Awareness) เกี่ยวกับมาตรฐานการ
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ประกันคุณภาพภายในตามปรัชญา และพันธกิจของสถานศึกษาในภาพรวม อธิบายเกี่ยวกับโครงการ 
หรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษาไดดําเนินงาน ซ่ึงแสดงถึงความพยายาม (Attempt) ในการดําเนินงานให
บรรลุวัตถุประสงคในแตละตัวบงช้ีของการประกันคุณภาพภายใน 

2.2 ผลการดําเนินงาน 
  อธิบายผลท่ีไดจากการดําเนินงาน  ซ่ึงแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ของ
ความพยายามในการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมตามตัวบงชี้น้ัน 

2.3 ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 
  พิจารณาจากรองรอยหลักฐานเกี่ยวกับความตระหนัก  ความพยายาม และ
ผลสัมฤทธิ์ แลวสรุปผลการประเมินตามตัวบงช้ีนั้นวาประสบผลสําเร็จในระดับใด  โดยประเมินแตละ
ตัวบงช้ีในทุกมาตรฐานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และประเมินภาพรวมรายมาตรฐานจากคาฐาน
นิยมของตัวบงช้ี 

3 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
3.1 ผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

  ควรรายงานสรุปผลในรูปตาราง หรือแผนภูมิ 
3.2 จุดแข็ง จุดออน ของสถานศึกษา 

  มาตรฐานท่ีเปนจุดแข็ง หมายถึงมาตรฐานที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี   
3.3 แผนพัฒนาสถานศึกษา   

  จากผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน นํามาเปนขอมูลใน
การวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในปตอไป โดยกําหนดชวงเวลาดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตามความ
เหมาะสม 

4. ภาคผนวก 
  สถานศึกษานําเสนอขอมูล สถิติตาง ๆ  เพ่ือใชประกอบการพิจารณา  
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บทที ่4 
บทบาทของผูเกี่ยวของ 

 
1.  บทบาทดั้งเดิมของบุคลากรทุกคน 
  บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย โดยไมคอย
สนใจวา บุคลากรอ่ืน ๆ ของวิทยาลัยทําอะไร ผลการปฏิบัติงานเปนอยางไร แผนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืน ๆ มีการวางแผนการปฏิบัติงานอยางไร ทําใหไมไดรับทราบขอมูลของสถานศึกษาใน
ภาพรวม ไมคอยไดมีสวนรวม หรือโอกาสในการคิด การแสดงความคิดเห็น หรือรวมกันแกไขปญหา
ของสถานศึกษา สงผลใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในภาพรวมเปนการปฏิบัติงานแบบแยกสวน 
2.  บทบาทท่ีพึงประสงคของบุคลากรทุกคน 
  ในการบริหารงานของสถานศึกษา จําเปนท่ีจะตองไดรับความรวมมือ จากบุคลากร    
ทุกฝาย ดังนั้นบทบาทที่พึงประสงคของบุคลากรก็คือ การทํางานเปนทีม การรวมมือกันในทุก ๆ ดานที่
จะปฏิบัติงานใหไดผลดีท่ีสุด รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคในโอกาสที่ควร การสมัคร
สมาน สามัคคีกันเหมือนพี่ นอง ชวยเหลือเผื่อแผแกกัน และกัน มุงม่ันที่จะรวมมือกันทําใหสถานศึกษา
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
3.  บทบาทของผูดําเนินการประกันคุณภาพ 
  ผูดําเนินการประกันคุณภาพ จะตองเปนผูที่มีความเชื่อม่ันในความเปนไปไดท่ีจะทําให
สถานศึกษามีการบริหารงาน การปฏิบัติงานที่เปนไปตามมาตรฐาน โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
คือผูดําเนินการประกันคุณภาพ อันจะตองเปนผูที่เขาใจในวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหผลงานมีคุณภาพ มี
การประสานงานกันอยางสมํ่าเสมอ แลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูลซ่ึงกัน และกัน รวมกันพัฒนาสถานศึกษา
อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 
4.  ผลท่ีผูมีสวนรวมจะไดรับ 
  ผลลัพธท่ีผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงจะ
สงผลใหผูเรียนทุกระดบัช้ัน ทุกประเภทวิชา มีคุณภาพท่ีพึงประสงคตามมาตรฐาน และตลาดแรงงาน  ก็
คือ ผูเรียนที่จะมีความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมที่ดี สามารถหางานทําไดแนนอน ผูปกครอง
ที่จะมีความม่ันใจในบุตรหลานของตน ที่จะสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนตอไปไดอยางดี สถานศึกษา
ก็จะไดรับความเช่ือถือในการจัดการศึกษา สถานประกอบการก็จะมีบุคลากร ที่มีความรู ความสามารถ 
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และมีคุณธรรม จริยธรรมมารวมงาน ซ่ึงก็จะสงผลใหสถานประกอบการ ประสบความสําเร็จ ในการ
ดําเนินการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ก็จะไดกําลังสําคัญที่จะรวมพัฒนาประเทศตอไป 
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บทที ่5 
ยุทธศาสตรสูความสําเรจ็ 

 
1.  ภาวะผูนาํของผูบริหาร 
 เปนที่ยอมรับโดยท่ัวไปวาหากการวางแผนของหนวยงานทําไดดี และมีความเหมาะสม
สอดคลองกับผูปฏิบัติรวมทั้งปจจัยเกี่ยวของอ่ืน ๆ แลว อาจพยากรณไดวางานน้ันสําเร็จไปแลวรอยละ 
50 ของงานทั้งหมด ดังนั้นในข้ันน้ีจึงเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา  ที่จะใหการสงเสริมสนับสนุน
ใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข มีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก หรือทรัพยากรท่ีไมเพียงพอให มีการ
กํากับ ติดตาม ใหขวัญ กําลังใจ กับผูใตบังคับบัญชาทั้งในระดับรายบุคคล หรือระดับกลุม นอกจากน้ัน
ในกรณีที่ผูบริหารสามารถใหการนิเทศกับผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะ
เปนการดีอยางย่ิงโดยเฉพาะงานการเรียน การสอนในสถานศึกษาท่ีควรจะตองดําเนินไปอยางเหมาะสม
มากท่ีสุด ในกรณีที่ผูบริหารไมสามารถใหการนิเทศไดดวยตัวเอง อาจจะเชิญผูเช่ียวชาญมาใหการนิเทศ
แทน หรือสงบุคลากรของสถานศึกษาไปรับการอบรมในเรื่องท่ียังไมมีความรู หรือไมเช่ียวชาญเพียงพอ 
2.  การทํางานเปนทีม 
  ยุทธศาสตรที่เนนการทํางานเปนทีม เปนแนวทางที่เหมาะสมท่ีสุด ในการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ เนื่องจากการทํางานเปนทีม เปนการทํางานที่ประสานกลมกลืนกันได เปนอยางดี
บุคลากรทุกคนรู และเขาใจหนาท่ี บทบาทของตน ของเพื่อนรวมงาน สามารถแลกเปลี่ยนขาวสาร 
ขอมูล ความคิดเห็นในทุก ๆ เรื่อง อันจะสงผลใหทุกองคาพยพของสถานศึกษาดําเนินงานไปไดพรอม
กัน และประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย ต้ังแตกระบวนการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ 
และการปรับปรุงแกไข บรรยากาศการปฏิบัติงานก็จะเปนไปดวยดี พรอมเพรียง และรวดเร็ว ในการนี้
ควรจะตองมีการแตงต้ังหัวหนาทีม รองฯ และตําแหนงตาง ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อที่
การปฏิบัติงานของบุคลากรในทีมงานจะเปนไปตามภาระหนาที่ไมสับสน 
 
3.  การสรางความตระหนักใหเกิดความรูความเขาใจ 

ความพรอมดานบุคลากรเกี่ยวกับ ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับความสําคัญ ของการ
ประกันคุณภาพภายใน  แรงจูงใจในการทําการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยสถานศึกษาควร
จัดประชุมช้ีแจงความจําเปน และความสําคัญในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ใหบุคลากรทุก
คนทราบ  และจัดบุคลากรใหมีสวนรวมในการรับผิดชอบประเมินมาตรฐานตามตัวบงช้ี 
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การสรางความตระหนัก ใหกับบุคลากร ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการ
ประกันคุณภาพภายใน และประกันคุณภาพภายนอก โดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ถือวาเปนสวนหน่ึงของการบรหิารจัดการในสถานศึกษาที่บุคลากรทุกคน จะตองปฏิบัติเปนปกติอยูแลว 
แตเนื่องจากเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เปนเรื่องใหม ท่ีอยูระหวางการดําเนินการ จึงควรจะตอง
หาขอมูลในสถานศึกษาของตนเอง วาบุคลากรสวนใหญ มีความรู ความเขาใจ เรื่องการประกันคุณภาพ
มากนอยแคไหน ถายังมีบุคลากรที่ไมเขาใจ สถานศึกษาควรจะไดมีการวางแผนพัฒนาอยางตอเน่ือง จน
เปนที่พอใจของคณะกรรมการ พัฒนาสถานศึกษา ขณะเดียวกันควรมีการสรางบุคลากรแกนนํา ในการ
ประกันคุณภาพภายใน พรอมกับมีการกระตุน ใหทุกฝายไดเขามามีสวนรวม ในการประกันคุณภาพ     
ทุกคน 
4.  การกําหนดความรับผิดชอบ 

การกําหนดผูรับผิดชอบ  และกําหนดบทบาทหนาที่  ที่ตองรับผิดชอบ  ถึงแมวาการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนภาระหนาที่ของบุคลากรทุกคนก็ตาม การแตงต้ังคณะทํางาน
โดยเฉพาะจะทําใหการดําเนินงานคลองตัว  สะดวก  รวดเร็ว  โดยเฉพาะในสวนการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูล  การวิเคราะห  และสรุปผลในภาพรวมของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

ดังนั้นสถานศึกษา ควรแตงต้ังคณะทํางาน หรือคณะกรรมการ ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการรับผิดชอบแตละมาตรฐานเพ่ือทําหนาที่ประสานงาน และ
รวบรวมขอมูลจากฝายตาง ๆ ตามความเหมาะสมคณะกรรมการแตละชุดควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
อยางชัดเจน เกี่ยวกับมาตรฐานดานผูสําเร็จการศึกษา และผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการ และ
มาตรฐานดานปจจัย นอกจากคณะกรรมการชุดดังกลาว จะตองรวมกันออกแบบ หรือสรางเครื่องมือ
รวบรวมขอมูลตามตัวบงช้ี ของแตละมาตรฐาน มีการวางแผน เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล 
ประเมินผลการดําเนินงาน และเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
5.  การวางแผน และกํากับดแูล 
  ผลการประเมินสําหรับการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาในแตละป จะนํามา 
ใชประโยชนสําหรับการจัดทําแผนพัฒนา หรือแผนปฏิบัติการในปตอไป  เพ่ือท่ีจะทําใหการปฏิบัติการ
ในแตละดานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจจะตองนํามาปรับปรุงแผน ท่ีเกี่ยวกับบุคลากร ที่
รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ การประเมินผล ซ่ึงจะตองพิจารณาในรายละเอียด ตาม
สภาพ และความเหมาะสมของแตละโครงการ หรือกิจกรรมตามมาตรฐานที่กําหนด 
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6.  การมีสวนรวมปรกึษาหารอืกับผูเกี่ยวของ 
  เปนการเ ร่ิมตนจากความรวมมือกัน  ระหวางบุคลากรภายใน  และภายนอก     
สถานศึกษาเพ่ือกําหนดเปาหมาย มาตรฐาน และตัวบงช้ีสําหรับการประกันคุณภาพภายใน แนวทางการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่ตองใช  สถานศึกษาในสังกัดกรม
อาชีวศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาระยะส้ัน และระยะยาว แผนระยะยาวไดแก แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนยุทธศาสตร เปนแผนที่ครอบคลุมการดําเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาเพื่อใชเปนแผน
แมบทสําคัญกําหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมาย ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เชน 3-5 
ป จากแผนระยะยาวดังกลาวนํามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําป ซ่ึงเปนแผนระยะส้ันใน 1 ป จาก
แผนปฏิบัติการประจําปอาจจะมีการจัดทําแผนยอย ๆ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ ไดแก 
แผนการจัดการเรียนการสอน แผนพัฒนาอาคารสถานที่ แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา แผน
งบประมาณ เปนตน เม่ือกําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลวก็
นํามาตรฐานท่ีกําหนดมาจัดเรียงลําดับความสําคัญตามความจําเปนเพื่อกําหนดกิจกรรม บุคลากร 
ทรัพยากร และระยะเวลาดําเนินการไดเหมาะสม  ทําใหการดําเนินงานในทุก ๆ ข้ันตอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตอจากน้ันเปนข้ันของการกําหนดวิธีปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย ที่
ตองการ ตัวบงช้ีที่บงบอกถึง ความสําเร็จของกิจกรรมนั้น กิจกรรมท้ังหลายควรมีการกําหนดให
เหมาะสม สอดคลองกับ งบประมาณ บุคคล ชวงเวลา และลักษณะงาน โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียน 
การสอนกับกิจกรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอ่ืน ๆ ควรมีความสมดุลอีกกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดสําหรับผูเรียน 
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