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หนวยที่  1 
บทนํา 

 
1.  ความสําคญัของการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ไดมีบทบัญญัติวาดวย
การท่ีรัฐ ฯ  ตองจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ   เพื่อเปนหลักในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและเปนเข็มทิศช้ีนําในการพัฒนาสังคมไทยใหยั่งยืนม่ันคง  พระราชบัญญัติการศึกษา      
แหงชาติ  พ.ศ.2542  จึงเปนกฎหมายหลักทางดานการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยท่ีประชาชน
ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง  และมีเนื้อหาสาระอยางละเอียด  ซ่ึง    
สงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงในการจัดการศึกษาอยางมาก  ในองคประกอบหน่ึงทางการ
ปฏิรูปการศึกษาคือ ระบบการบริหารและการจัดการท่ีเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ขอกําหนดในหมวดท่ี  6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ในมาตราท่ี  47  กําหนดให
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
ประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  และมาตรา
ท่ี  48  กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สังกัด  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  “การอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ  เพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนท้ังในระดับก่ึงฝมือ  ระดับฝมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชีพ  
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน  ใหมีความสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม           
ส่ิงแวดลอม  และความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี  สามารถสนองความตองการของตลาดแรงงาน
และการประกอบอาชพีอิสระ” 
  การอาชีวศึกษาหรือการศึกษาวิชาชีพเปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม  เพราะความเจริญของประเทศตองเร่ิมจากพื้นฐานของการประกอบอาชีพ  
สรางผลผลิต และรายไดของประชาชน  การจัดการอาชีวศึกษาหรือการศึกษาวิชาชีพ  จึงตอง
สอดคลองกับวิถีชีวิตของคน และสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน คุณภาพของผูสําเร็จ   
การอาชีวศึกษามีตัวช้ีวัดสําคัญประการหนึ่งคือ  ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ หรือ
สามารถทํางานไดจริง  นอกเหนือไปจากท่ีจะตองเปนผูท่ีมีความรูดานวิชาการ  และมีคุณลักษณะ
ดานคุณธรรม  จริยธรรม  ตามท่ีสถานประกอบการตองการ 
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  รางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  ไดกํ าหนดมาตรฐาน  และคุณภาพ              
การอาชีวศึกษาไวในหมวด 4 โดยระบุถึงการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาหลักสูตร และ
การเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับความตองการโดยการมีสวนรวมขององคกรวิชาชีพ  และกําหนด        
มาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ ในการประกันคุณภาพภายใน สวนในหมวดท่ี 5     
ไดกําหนดใหมีคุณวุฒิวิชาชีพโดยเนนสมรรถนะ หรือความสามารถในการปฏิบัติงานเปนหลัก    
ซ่ึงกําหนดจากมาตรฐานอาชีพ  สําหรับการศึกษา และฝกอบรมอาชีพท้ังในระบบ  นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย  เพื่อเปนการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตโดยเฉพาะกลุมท่ีทํางานแลว โดยใชระบบ
การเทียบโอนคุณวุฒิ และประสบการณ 
 
2.  คุณภาพและมาตรฐานของการอาชีวศึกษา 
  การจัดการอาชีวศึกษาใหไดคุณภาพตามตองการนั้น ไดกําหนดมาตรฐานซ่ึงเปน
ขอกําหนด ขอบเขต คุณลักษณะ ระดับคุณภาพ ในการจัดการอาชีวศึกษา 3 ประเภท ไดแก      
มาตรฐานอาชีพ  มาตรฐานวิชาชีพ  และมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  2.1  มาตรฐานอาชีพ  (Occupational Standards : OS)  หมายถึง  สมรรถนะ   
งานหลัก  และงานยอยของแตละอาชีพ  ประกอบดวยเกณฑการปฏิบัติงาน  ขอบเขตของงาน  
ความรูท่ีตองใช  และผลงานท่ีเปนรูปธรรม 
  มาตรฐานอาชีพ เปนมาตรฐานท่ีกําหนดโดยเจาของอาชีพ หรือองคกรทางวิชาชีพ  
โดยกําหนดสมรรถนะในงานหลัก หรือความสามารถในการปฏิบัติงาน (Competency Based) ของ
อาชีพนั้น ๆ ในหลักการ หรือเทคนิคท่ีนิยมใชในการวิเคราะห  ไดแก Functional Analysis  เปน
กรอบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการฝกอบรมนักเรียนในอาชีพ
หนึ่ง ๆ  สามารถกําหนดสมรรถนะตาง ๆ ออกเปนระดับหลายระดับตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
เชน  กําหนดเปน  5  ระดับ  โดยระดับ  1  เปนงานประจําคอนขางงาย  และพัฒนาข้ึนเปนลําดับ 
จนถึงระดับ  5  ซ่ึงเปนระดับท่ีซับซอนของงานในอาชีพมากท่ีสุด 
  2.2  มาตรฐานวิชาชีพ  (Vocational  Standards : VS)  หมายถึง ขอกําหนด    
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบุคคลดานวิชาชีพ   เพื่อใชเปนเกณฑในการกํากับ  ดูแล  ตรวจสอบ  
ประเมินผล และประกันคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานวิชาชีพเปนมาตรฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียน   
การสอนท่ีสอดคลองกับความตองการ โดยการมีสวนรวมขององคกรทางวิชาชีพในการจัดทํา        
มาตรฐานวิชาชีพนั้น  ตองพิจารณาจากมาตรฐานอาชีพ  (Occupational  Standards  :  OS) ท่ี
กําหนดจากสมรรถนะของงานหลักแตละอาชีพ  รวมกับองคประกอบของการจัดการศึกษาท้ัง  3  
ดาน คือท้ังความรู ทักษะ และกิจนิสัย เพื่อนํามากําหนดเปนสมรรถนะ หรือความสามารถ         
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การศึกษาวิชาชีพของผูเรียนดานอาชีวศึกษา  โดยการดําเนินการรวมกันของบุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรจากองคกรทางวิชาชีพ  พัฒนาเปนมาตรฐานวิชาชีพแตละสาขาวิชาท่ีเรียน  สําหรับ   
ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  และระดับ
ปริญญาสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ 
  2.3  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  (Institutional  Standards  : IS)  หมายถึง        
ขอกําหนดในการจัดการอาชีวศึกษา  เพื่อเปนเกณฑในการกํากับดูแล  ตรวจสอบ  ประเมินผล  
และประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษาเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา ซ่ึง
เปนกลไกสําคัญในการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามท่ี
ตองการ  มาตรฐานการอาชีวศึกษาไดมีการพัฒนามาเปนลําดับ  โดยปจจุบันกําหนดเปน 7 
มาตรฐาน 44  ตัวบงช้ี  ประกอบดวย 
   มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ จํานวน 13 ตัวบงช้ี 
   มาตรฐานท่ี 2 หลักสูตร และการจัดการเรียน การสอน จํานวน 15 ตัวบงช้ี 
   มาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน   5 ตัวบงช้ี 
   มาตรฐานท่ี 4 การบริการวชิาชีพสูสังคม จํานวน   2 ตัวบงช้ี 
   มาตรฐานท่ี 5 นวัตกรรม และการวจิัย จํานวน   4 ตัวบงช้ี 
   มาตรฐานท่ี 6 ภาวะผูนํา และการจัดการ จํานวน   3 ตัวบงช้ี 
   มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน จํานวน   2 ตัวบงช้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  1  ความสัมพันธระหวางมาตรฐานอาชีพ  (OS)  มาตรฐานวิชาชีพ  (VS) 

และมาตรฐานการอาชีวศึกษา  (IS) 

 

มาตรฐานอาชพี 
(OS) 

มาตรฐานวิชาชีพ 
(VS) 

 
 
 
 
 

มาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา  (IS) 



 4 

 
  นอกจากนี้แลว  ตองทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายคุณวุฒิ  (Qualification)  
ซ่ึงหมายถึง  การรับรองคุณภาพความรู  ความสามารถ  และทักษะอยางเปนทางการ  ซ่ึงเกี่ยวของ
กับมาตรฐานอาชีพ  และมาตรฐานวิชาชีพ  ไดแก  คุณวุฒิวิชาชีพ  และคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
  คุณวุฒิวิชาชีพ  (Vocational  Qualifications : VQ)  หมายถึง  คุณวุฒิท่ีจัดให
บุคคลตามระดับความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานสําหรับผูท่ีผานการประเมินตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด  ซ่ึงบุคคลอาจสะสมความรูและประสบการณจากการศึกษาท้ังการศึกษาใน
ระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
  เปนการใหคุณวุฒิท่ีกําหนดจากสมรรถนะ หรือความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานอาชีพ (Occupational  Standards : OS) สําหรับผูผานการศึกษา และฝกอบรมอาชีพ
ในระบบ  นอก และตามอัธยาศัย โดยเฉพาะกลุมท่ีทํางานแลวเปนการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยใชระบบการเทียบโอน และเทียบประสบการณ เขาสูคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (General  
Vocational  Qualifications : GVQ)   
  คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ  (General Vocational Qualifications: GVQ) หมายถึง 
คุณวุฒิทางการศึกษาท่ีจัดใหบุคคลท่ีผานการศึกษาวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และระดับปริญญาสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ 
  เปนการใหคุณวุฒิท่ีกําหนดจากการท่ีบุคคลเขาศึกษาวิชาชีพในระดับตาง ๆ  และ
สําเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑการจบหลักสูตร ไดรับการประเมินผาน มาตรฐานวิชาชีพ  
(Vocational Standards : VS) ในสาขาวิชาท่ีเรียนของระดับนั้น ๆ  
 
 

ความสัมพันธระหวาง  OS  VS  IS  VQ  และ  GVQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2  ความสัมพันธระหวาง  OS  VS  IS  VQ  และ  GVQ 

มาตรฐานอาชีพ 
(OS) 

คุณวุฒิวิชาชีพ 
(VQ) 

คุณวุฒิทางการศึกษาวิชาชีพ 
(GVQ) 

มาตรฐานวิชาชีพ 
(VS) 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
(IS) 
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การเทียบโอนประสบการณอาชีพ 
สูการศึกษาวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               คุณวฒิุวิชาชีพ  (VQ)                คุณวฒิุการศึกษาวิชาชีพ  (VQ) 
 
 

ภาพท่ี  3  การเทียบโอนประสบการณอาชีพสูการศึกษาวชิาชีพ 
 
  ดวยภาระกิจของสถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา ท่ีตองจัดการเรียน    
การสอน โดยมุงเนนใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐาน ทักษะในวิชาชีพ และทักษะชีวิต จะตองมีการ
ดําเนินงานท้ังดานปจจัย  กระบวนการ  และผลผลิต  ใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาไดนัน้  
ตองมีการควบคุมการดําเนินงาน  การติดตามตรวจสอบ  และการประเมินคุณภาพ  เพื่อมุงพัฒนา           
คุณภาพ และปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยใหการดําเนินงานเปนสวนหนึ่งของการบริหาร  ซ่ึง
นําไปสูการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา   
 
 
 
 

VQ 5 

VQ 4 

VQ 3 

VQ 2 

VQ 1 

เทียบโอน 
ประสบการณ 

 
ปริญญาสาย 
เทคโนโลยี 

ปวส. 

ปวช. 

ระยะสั้น 
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3.  ระบบการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 
  การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา เปนการสรางความม่ันใจวา คุณภาพของ        
ผูสําเร็จการศึกษาไดเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงกับความตองการของนักศึกษา         
ผูปกครอง ตลอดจนตลาดแรงงาน และสังคม โดยมีองคประกอบสําคัญในการดําเนินงาน ไดแก  
การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ  โดยใชหลักของการบริหาร  
เพื่อทําใหพันธกิจของสถานศึกษาสามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายไดอยางเปนระบบ
และมีความตอเนื่อง ดวยความรวมมือ ของบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ประกอบดวยการ  
ดําเนินงาน 2 ระบบไดแกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก 
  องคประกอบของการประกันคุณภาพ  ประกอบดวย 
  1.  การควบคมุคุณภาพ  (Quality  Control) 
 1.1  การกําหนดมาตรฐานการอชีวศึกษา  ตัวบงช้ีคุณภาพ  และเกณฑการ
ประเมิน 
 1.2  พัฒนาเขาสูมาตรฐาน เปนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา  
(ธรรมนูญสถานศึกษา)  แผนปฏิบัติการประจําป  และแผนตาง ๆ  เพื่อกํากับการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
  2.  การตรวจสอบคุณภาพ  (Internal  Audit)  โดยการกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ   
ทบทวน  เปนการกําหนดระบบการประเมินตนเอง  เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา 
  3.  การประเมินคุณภาพ  (Quality  Assessment)  เปนการประเมินประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลของการดําเนินงานตามขอ  1  แบงเปน  2  สวน  คือ  สวนหนึ่งเปนการประเมิน
โดยหนวยงานท่ีกํากับ  ดูแล  หนวยงานตนสังกัด  เปนการประเมินคุณภาพภายในและอีกสวนหน่ึง
เปนการประเมินโดยสํานักรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนองคกรอิสระ  
เปนการประเมินคุณภาพภายนอก 
  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จะทําใหสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา  
มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการทํางานอยางมีทิศทาง  โดยการกําหนดมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาเปนกรอบแนวทางการดําเนนิงานอยางมีเปาหมาย  และแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน  
การดําเนินงานตามแผนเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายน้ัน  ตองมีการกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และ
การประเมินคุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเอง เพื่อใหมีการตรวจสอบในส่ิงท่ีสถานศึกษาได
วางแผนไวในแตละป มีจุดมุงหมายท่ีสําคัญคือสถานศึกษาจะไดมีการพัฒนาปรับปรุงใหเปนไป
ตามเปาหมายอยูตลอดเวลา  โดยใชกระบวนการดําเนินงาน  P  D  C  A  (Plan – DO - Check – 
Act) 
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  การประเมินคุณภาพภายนอก   เปนสวนหนึ่งของการประเมินคุณภาพ  (Quality  
Assessment)  ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผูประเมินคือบุคคล หรือหนวยงาน
ภายนอกสถานศึกษา  ท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารับรอง / แตงต้ัง 
  การประเมินคุณภาพภายนอก เปนกระบวนการท่ีตอเนื่องและสัมพันธกับการ
ประเมินคุณภาพภายใน  และเปนการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายใน  หรือการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ฉะนั้น หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินงานท่ีกําหนด ควรใหสอดคลอง      
ตอเนื่องกัน เพื่อใหสงผลตอการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ      
สถานศึกษาสูความเปนเลิศท่ีตองการ 
 
 

ความสัมพันธระหวางการประเมินคุณภาพภายในกับ 
การประเมินคณุภาพภายนอก 

 
                 การประเมินคุณภาพภายนอก 
 
             การประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  4  ความสัมพันธระหวางการประเมินคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 

การปฏิบัติงาน 
ของสถานศึกษา 

การประเมินตนเอง
ของสถานศกึษา 

รายงาน 
การประเมินตนเอง 
(SSR-SAR) 

การ 
ตรวจเย่ียม 

การ 
ติดตามผล 

ขอมูลปอนกลับ 

ขอมูลปอนกลับ



หนวยท่ี  2 
หลักการการประกันคุณภาพภายใน 

 
ขั้นตอนการดาํเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 
 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อาจใชแนวทางไดหลายแบบ เชน 
ระบบ ISO 9000 ระบบ QC  ระบบ TQM ในกรณีท่ีถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการในสถานศึกษาอยูแลว อาจใชวงจรการบริหารมาเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาก็ได วงจรการบริหารที่คุนเคยกันดีในหมูนักการศึกษาคือ วงจร PDCA มาจาก 
Plan Do Check Act ซ่ึงถือวาเปนงานท่ีบุคลากรในสถานศึกษาทําอยูแลวตามปกติ แตยังอาจขาด
ความเปนระบบ การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีถูกตอง 
 การพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาดังกลาวจะตองคํานึงถึงการผสมผสาน 
กําลังกาย  กําลังใจ สติปญญา ทรัพยากรท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง มีการประเมิน ซ่ึงถือวาเปนการประเมินเพื่อพัฒนา และผลสุดทายท่ีเกิดข้ึนคือ เกิดผลดีตอ
ผูเรียน เปนสําคัญ 
 ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา                  
ดังกลาว  อันดับแรกจะตองเนนการผสมผสานภายในสถานศึกษาเปนสําคัญ บุคลากรใน
สถานศึกษา และผูทีเกี่ยวของจะตองรวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันตรวจสอบ ประเมินผล 
และรวมกันนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไข โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานท้ังหมด ดังแผนภูมิ 
ท่ี 1  
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แผนภูมิท่ี 1  ขัน้ตอนการดําเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

 
            การเตรียมการ                     การดําเนินการ                                    การรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  เตรียมความพรอมของบุคลากร 
     •  สรางความตระหนัก 
     •  พัฒนาความรู/ทักษะ 
     •  จัดทําโครงการอบรม  
          เชิงปฏิบัติการประกัน 
          คุณภาพภายใน  
         (ใหครูทั้งสถานศึกษา) 
 
2.  แตงต้ังกรรมการรับผิดชอบ 
•  คณะกรรมการบริหาร     
    สถานศึกษา 

     •  กรรมการประกัน 
          คุณภาพภายใน 
     •  คณะทํางานประกัน 
          คุณภาพภายใน 
 

1.  วางแผนการปฏบัิติงาน (P) 
    • คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

- จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
- จัดทําแผนปฏิบัติงาน 
- แบบมุงผลสัมฤทธิ์ (PBB) 

      • คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
- จัดทําคูมือนโยบายประกัน 
- คุณภาพภายในสถานศึกษาให
สอดคลองกับนโยบายสถาบัน 

- จัดทําคูมือกํากับติดตาม 
- การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 

จัดทํารายงานประเมินตนเอง  
(SAR) 
-  รวบรวมผลการดําเนินงาน 
    และผลการประเมิน 
-   วิเคราะหตามมาตรฐาน 
-   เขียนรายงานประเมินตนเอง 
-   รายงานหนวยงานตนสังกัด 
    ทุกป 

2.  ดําเนินการตามแผน (D) 
- สงเสริม/สนับสนุน 
จัดส่ิงอํานวยความสะดวก 

- กํากับติดตาม 
- ใหการนิเทศ 

3.  ตรวจสอบประเมินผล (C) 
     •  คณะทํางานประกันคุณภาพภายใน 

- วางกรอบการประเมิน 
- จัดหา/จัดทําเคร่ืองมือ 
- เก็บขอมูล 
- วิเคราะหขอมูล 
- แปลความหมาย 
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ 

4.  นําผลการประเมนิมาปรับปรุงงาน (A) 
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- วางแผนในระยะตอไป 
- จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
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การเตรียมการกอนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 การเตรียมการของสถานศึกษา กอนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ควรเร่ิมท่ี     
การเตรียมบุคลากรของสถานศึกษากอนเปนอันดับแรก ซ่ึงมีข้ันตอนท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 1. การเตรียมความพรอม ดานความตระหนักท่ีมีตอ การประกันคุณภาพการศึกษา 
ท้ังการประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก โดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาซ่ึงถือวาเปนสวนหน่ึงของการบริหารจัดการในสถานศึกษาท่ีบุคลากรทุกคนจะตอง
ปฏิบัติเปนปกติอยูแลว แตเนื่องจากเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาเปนเร่ืองใหมท่ีอยูระหวาง
การดําเนินการจึงควรจะตองหาขอมูลในสถานศึกษาของตนเองวาบุคลากรสวนใหญมีความรู 
ความเขาใจเร่ืองการประกันคุณภาพมากนอยแคไหน ถายังมีบุคลากรท่ีไมเขาใจ สถานศึกษาควรจะ
ไดมีการวางแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง จนเปนท่ีพอใจของคณะกรรมการ พัฒนาสถานศึกษา       
ขณะเดียวกันควรมีการสรางบุคลากรแกนนําในการประกันคุณภาพภายในพรอมกับมีการกระตุน
ใหทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพทุกคน 
 2. การมอบหมายความรับผิดชอบ สถานศึกษาควรแตงต้ังคณะทํางาน หรือ       
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการรับผิดชอบ    
แตละมาตรฐานเพื่อทําหนาท่ีประสานงาน และรวบรวมขอมูลจากฝายตางๆ ตามความเหมาะสม 
คณะกรรมการแตละชุดควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการอยางชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานดาน              
ผูสําเร็จการศึกษาและผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐานดานปจจัย นอกจาก     
คณะกรรมการชุดดังกลาวจะตองรวมกันออกแบบ หรือสรางเคร่ืองมือรวบรวมขอมูลตามตัวบงช้ี
ของแตละมาตรฐาน มีการวางแผนเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล ประเมินผลการดําเนินงาน
และเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 การดําเนินการ ในข้ันนี ้ ถือวาเปนข้ันตอน ท่ีมีความสําคัญมาก หลังจากการเตรียม         
ความพรอมของบุคลากรแลวจะตองเร่ิมดําเนินการตอไป ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนยอย ๆ 4 ข้ันตอน 
คือ วางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล (Check)  และการ
พัฒนาปรับปรุง (Act) รายละเอียดของแตละข้ันตอน มีดังนี้ 
 1. วางแผน (Plan)   
  เปนการเร่ิมตนจากความรวมมือกันระหวางบุคลากรภายใน และภายนอก     
สถานศึกษาเพื่อกําหนดเปาหมาย มาตรฐาน และตัวบงช้ีสําหรับการประกันคุณภาพภายใน         
แนวทางการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่ตองใช  สถานศึกษา
ในสังกัดกรมอาชีวศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาระยะส้ัน และระยะยาว แผนระยะยาวไดแก       
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนยุทธศาสตร เปนแผนท่ีครอบคลุมการดําเนินงานท้ังหมดของ
สถานศึกษาเพื่อใชเปนแผนแมบทสําคัญกําหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมาย 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เชน 3-5 ป จากแผนระยะยาวดังกลาวนํามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําป ซ่ึงเปนแผนระยะส้ันใน 1 ป จากแผนปฏิบัติการประจําปอาจจะมีการจัดทําแผนยอยๆ เพื่อ
ความสะดวกในการบริหารจัดการ ไดแก แผนการจัดการเรียนการสอน แผนพัฒนาอาคารสถานท่ี 
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา แผนงบประมาณ เปนตน เม่ือกําหนดเปาหมายหรือมาตรฐาน
ของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลวก็นํามาตรฐานท่ีกําหนดมาจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ตามความจําเปนเพื่อกําหนดกิจกรรม บุคลากร ทรัพยากร และระยะเวลาดําเนินการไดเหมาะสม  
ทําใหการดําเนินงานในทุกๆ ข้ันตอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอจากนั้นเปนข้ันของการ
กําหนดวิธีปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย ท่ีตองการ ตัวบงช้ีท่ีบงบอกถึง    
ความสําเร็จของกิจกรรมนั้น กิจกรรมท้ังหลายควรมีการกําหนดใหเหมาะสม สอดคลองกับ        
งบประมาณ บุคคล ชวงเวลา และลักษณะงาน โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนกับกิจกรรม 
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอ่ืน ๆ ควรมีความสมดุลอีกกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับ      
ผูเรียน 
 2. การปฏิบัติตามแผน (Do) 
  เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา หากการวางแผนของหนวยงานทําไดดี และมี    
ความเหมาะสมสอดคลองกับผูปฏิบัติรวมท้ังปจจัยเกี่ยวของอ่ืน ๆ แลว อาจพยากรณไดวางานนั้น
สําเร็จไปแลวรอยละ 50 ของงานท้ังหมด ดังนั้นในข้ันนี้จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา    
จะใหการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข มีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
หรือทรัพยากรท่ีไมเพียงพอให มีการกํากับ ติดตาม ใหขวัญ กําลังใจ กับผูใตบังคับบัญชาท้ังใน
ระดับรายบุคคล  หรือระดับกลุม นอกจากน้ันในกรณีท่ีผูบริหารสามารถใหการนิเทศกับ
ผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะเปนการดีอยางยิ่ง โดยเฉพาะงาน   
การเรียน การสอนในสถานศึกษาท่ีควรจะตองดําเนินไปอยางเหมาะสมมากท่ีสุด ในกรณีท่ีทาน  
ไมสามารถใหการนิเทศไดดวยตัวเอง อาจจะเชิญผูเช่ียวชาญมาใหการนิเทศแทน หรือสงบุคลากร
ของสถานศึกษาไปรับการอบรมในเร่ืองท่ียังไมมีความรู หรือไมเช่ียวชาญเพียงพอ 
 3. การตรวจสอบประเมินผล (Check) 
  การประเมินผลที่กระทําไดอยางเหมาะสม จะทําใหไดขอมูลท่ีมีคุณคาสําหรับ  
การจัดทําสารสนเทศสําหรับการพัฒนาสถานศึกษาตอไป  นอกจากนั้นยังเปนการฝกฝน             
การประเมินตนเองของบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความชํานาญมากข้ึน การประเมินนั้นจะตอง
เร่ิมต้ังแตการกําหนดกรอบการประเมินวาจะประเมินอยางไร ใครเปนผูประเมิน ระยะเวลาการ
ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช การวิเคราะห การเขียนรายงาน ท้ังนี้จะตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ี  
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สถานศึกษากําหนดไวเปนกรอบสําหรับ การทําประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลนั้นจะตองมีการสํารวจเปนเบ้ืองตนกอนวามีใครจัดทําไวแลว
บางหรือไม สอดคลองกับบริบทการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มากนอยแคไหน 
สามารถนํามาใชจริง แตหากไมมีเคร่ืองมือรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสม บุคลากรในสถานศึกษาท่ี  
รับผิดชอบเร่ืองการประกันคุณภาพภายในจะตองรวมมือกันในการสรางเคร่ืองมือรวบรวมขอมูล
ข้ึนเองใหเหมาะสมกับขอมูลท่ีตองการเก็บ ใชไดสะดวก บุคลากรสวนใหญเขาใจไดงาย ตัวอยาง
ของเคร่ืองมือท่ีใชไดแก แบบทดสอบ แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  แบบสํารวจ  แบบสังเกต  
แบบตรวจสอบรายการ หรือแบบประเมิน เปนตน การสรางเครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูลไดอยาง
เหมาะสม และมีระบบการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีดียอมจะทําใหไดขอมูลท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการประเมินตามตัวบงช้ีแตละมาตรฐาน และนํามาวิเคราะหท้ังระดับรายละเอียด
ยอย ๆ เปนรายบุคคล รายกิจกรรม หรือโครงการกับการวิเคราะหในภาพรวมของแตละมาตรฐาน
ท้ังหมดรวมเปนภาพของสถาบัน หรือสถานศึกษา ทําการประเมินผลการดําเนินงาน ในแตละ      
ตัวบงช้ีตามเกณฑท่ีกําหนดแลวประเมินผลในแตละมาตรฐานจากคาฐานนิยมของผลการประเมิน
ตามตัวบงช้ีของแตละมาตรฐาน และสรุปผลในภาพรวมของการดําเนินการประกันคุณภาพของ
สถาบันจากมาตรฐานท้ังหมด 
 
 4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) 
  หลังจากประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานการประเมินของ      
สถานศึกษาแลว สถานศึกษาควรนําผลการประเมินมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดดอยของตนเองใน  
แตละมาตรฐาน และพิจารณาวาเกี่ยวของกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบกลุมใด หรือคนใดบาง จัดการ
ประชุมบุคลากรของสถานศึกษาแลวแจงผลการวิเคราะห รายงานการประเมินใหทราบ อาจจะแจง
ผลในภาพรวมแลวเรียกพบเปนกลุมเฉพาะเพื่อช้ีแจงในรายละเอียดอีกคร้ัง และควรยํ้าใหบุคลากร
ทุกคนไดทราบวาการดําเนินการประกันคุณภาพตองทําอยางตอเนื่อง ตัวบงช้ีใด หรือมาตรฐานใด
ท่ีสถานศึกษาดําเนินการแลวอยูในระดับดีก็มิไดหมายความวาในปถัดไปสถานศึกษา จะไมตองทํา
กิจกรรมเหมือนกับปท่ีผานมาอีกแลว แตคงตองมารวมกันพิจารณาใหมวาจะรักษาผลการ
ดําเนินการในระดับดีนี่ไวไดอยางไร โครงการใด กิจกรรมประเภทใดท่ีจะตองคงไว หรือถาจะ
พยายามทําใหเกิดผลดีท่ีสุดจะตองดําเนินการอยางไร จะตองวางแผนปรับปรุงแกไขสวนใด สวน
มาตรฐาน   ตัวบงช้ีท่ีสถานศึกษาดําเนินการไดอยูในระดับพอใช ผูรับผิดชอบคงตองวางแผน
พัฒนาปรับปรุงสวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อดําเนินการใหดีข้ึนในปตอไป สําหรับมาตรฐาน ตัวบงช้ี
ท่ีสถานศึกษายังทําไดไมดีคือ ตองปรับปรุงแกไข หรืออาจกลาววาเปนจุดออนของสถานศึกษา ซ่ึง
จะตองดําเนินการปรับปรุงเปนอันดับแรก สวนจะดําเนินการในมาตรฐาน หรือตัวบงช้ีใดกอนนั้น
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คงตองมาวิเคราะหความจําเปนเรงดวน เม่ือบุคลากรผูรับผิดชอบไดดําเนินการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงในสวนท่ีตนเองรับผิดชอบแลวก็ควรจะไดมีการนําแผนของแตละมาตรฐานหรือแตละ
กลุมมาพิจารณารวมกัน เพื่อกําหนดเปนแผนปฏิบัติการในภาพรวมของสถานศึกษาใหเหมาะสม
กับชวงเวลา บุคลากร งบประมาณโครงการ หรือกิจกรรมใดท่ีสามารถยุบรวมจัดรวมกันไดก็   
ปรับแผนรวมกันจะทําใหแนวทางการปฏิบัติตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทุกฝายได
รับรูรวมกัน 
 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง หรือรายงานประจาํป 
 หลังจากท่ีสถานศึกษาไดประเมินผลการดําเนินการมาตรฐาน และตัวบงช้ีท่ีกําหนด
แลว สถานศึกษาตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR , Self-
Study Report ; SSR)  ตาม พ.ร.บ. การศึกษาเรียกวารายงานประจําป ซ่ึงสถานศึกษาจะตอง       
รวบรวมขอมูลหลักฐานการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแกไข
ในตอไปเพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) เนื้อหาสาระในรายงานการประเมินตนเอง หรือรายงานประจําป    
ควรมีหัวขอดังนี้ 
 1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร เปนการสรุปยอรายละเอียดท้ังขอมูลท่ัวไป ของ      
สถานศึกษา วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน และแนวทางการแกปญหา อยางยอ ๆ 
ประมาณ 3 - 5 หนา มีลักษณะคลายบทคัดยอของวิทยานิพนธ 
 2. ขอมูลสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา เชน ประวัติการกอต้ัง หรือความเปนมา  
สถานท่ีต้ัง สังกัด หลักสูตร ประเภท และสาขาวิชาท่ีเปดสอน ระดับท่ีเปดสอน โครงสราง         
การบริหารงาน ขอมูลบุคลากร นักเรียนนักศึกษา งบประมาณ รางวัลหรือผลงานท่ีสถานศึกษา
ภาคภูมิใจ รวมท้ังขอมูลผูปกครอง สภาพชุมชนท่ีอยูโดยรวมสถานศึกษา ความยาวประมาณ 3 - 5 
หนา 
 3. ขอมูลแสดงวิสัยทัศน เปาหมาย หรือมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และ
แผนงานของสถานศึกษา ความยาวประมาณ 3 - 5 หนา 
 4. วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินการและผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงช้ี 
โดยแตละตัวควรรายงานรองรอยของความตระหนัก (Awareness)   ความพยายาม (Attempt)   และ
ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการ (Achievement) แลวประเมินผลแตละตัวบงช้ี หลังจากนั้นประเมิน 
ในภาพรวมของมาตรฐานทุกมาตรฐาน 
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 5. สรุปผลการประเมินรายมาตรฐานแตละดานคือ ดานผูสําเร็จการศึกษา และผูเรียน 
ดานกระบวนการ และดานปจจัย  โดยในแตละดานควรบอกถึงจุดเดน เ ง่ือนไขท่ีนําไปสู          
ความสําเร็จ จุดท่ีตองปรับปรุง สาเหตุ และแนวทางแกไข ปรับปรุง 
 6. ภาคผนวก เปนการนําเสนอขอมูลท่ีจําเปน เชน วิธีการ และเคร่ืองมือท่ีใชคําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ความยาวของรายงานท้ังฉบับ ประมาณ  50   หนา 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรเปนคณะผูจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง หรือรายงานประจําป ควรเปนผูมีความรูความสามารถในการสรุปผลขอมูล 
การวิเคราะห การเขียนรายงาน การใชภาษาเหมาะสม และควรดําเนินการอยางตอเนื่อง อาจไมตอง
รอใหส้ินสุดปการศึกษา แตจะรวบรวมขอมูล และเขียนรายงานไวเปนระยะ และมีการจัดทํา    
ฉบับรางเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ หลังจากนั้นจึงเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ และเสนอ        
ตนสังกัด 
 
 
 
 
 



หนวยท่ี  3 
แนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา 

 
  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนการตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกร  เพื่อตัดสินวางานเปนไปตามเกณฑหรือเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน หรือไม  
โดยใชการประเมินตรวจสอบ  ดังนั้น  การประเมินท่ีดีจะนําไปสูการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพกอนท่ีจะใหองคกรภายนอกเขามาตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน 
  แนวทางปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อมุงสูความสําเร็จการประกันคุณภาพภายใน             
มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้คือ 
 
3.1  การเตรียมความพรอม   ดานบุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ รวมถึงต้ังคณะกรรมการทํางาน 
และกําหนดบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบ 

• ความพรอมดานบุคลากร  เกี่ยวกับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการประกัน
คุณภาพภายใน  แรงจูงใจในการทําการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดย
สถานศึกษาควรจัดประชุมช้ีแจงความจําเปน และความสําคัญในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ใหบุคลากรทุกคนทราบ  และจัดบุคลากรรับผิดชอบประเมิน
มาตรฐานตามตัวบงช้ี 

• ความพรอมดานทรัพยากรอื่น ๆ  ไดแก  งบประมาณ  ส่ิงอํานวยความสะดวก  เชน  หอง
จัดต้ังสํานักงานประกันคุณภาพภายใน  ส่ืออุปกรณที่จําเปนสําหรับการประมวลผล  
เนื่องจากการประกันคุณภาพภายในสวนใหญจะเปนกระบวนการประเมินท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดเก็บขอมูล  โดยใชเคร่ืองมือ  (แบบสอบถาม , แบบสัมภาษณ , แบบบันทึก , แบบ
สังเกต  ฯลฯ)  ดังนั้น  สถานศึกษาจะตองจัดเตรียมงบประมาณสําหรับการประกันคุณภาพ
ภายในโดยเฉพาะ  และจะตองจัดหองหรือสํานักงานประกันคุณภาพภายในไวโดยเฉพาะ  
รวมถึงส่ืออุปกรณตาง ๆ  เพื่อความสะดวกและเปนระบบในการดําเนินงาน 

• การกําหนดผูรับผิดชอบ  และกําหนดบทบาทหนาท่ี  ท่ีตองรับผิดชอบ  ถึงแมวาการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนภาระหนาท่ีของบุคลากรทุกคนก็ตาม  การ
แตงต้ังคณะทํางานโดยเฉพาะจะทําใหการดําเนินงานคลองตัว  สะดวก  รวดเร็ว  
โดยเฉพาะในสวนการจัดเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห  และสรุปผลในภาพรวมของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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1) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  มีหนาท่ีพิจารณากําหนดมาตรฐาน และตัวบงช้ี 
และการประกันคุณภาพภายใน  จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  แผนปฏิบัติงาน
ประจําป  กําหนดคณะทํางานเพ่ือดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

2) คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  มีหนาท่ีวิเคราะหมาตรฐาน  จัดทําคูมือ  
นโยบาย   คูมือกํากับติดตาม  และเขียนรายงานการประเมินผลตนเอง  (SSR) 

3) คณะทํางานประกันคุณภาพภายใน  รับผิดชอบการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบงช้ี
ท่ีกําหนด  (คณาจารย  และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา) 

 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจะตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความเขาใจ    

ในเร่ืองวัด และประเมินผล  มีเจตคติท่ีดี  มีแรงจูงใจในการทําประกันคุณภาพภายใน  มีความรู
ความสามารถในการสรางเคร่ืองมือ  การประมวลผลขอมูลท่ีจัดเก็บ  และการเขียนรายงาน  มีความ
รับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  มีภาวะผูนํา  รอบรูภาระงานของสถานศึกษา  และเขาใจมาตรฐาน       
การอาชีวศึกษาเปนอยางดี  ตัวอยางเชน 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ควรประกอบดวย 
1. ผูบริหารสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. หัวหนาคณะวชิา กรรมการ 
4. หัวหนาแผนกวิชา กรรมการ 
5. ตัวแทนผูปกครอง / ชุมชน กรรมการ 
6. ตัวแทนนักเรียน / ศิษยเกา กรรมการ 
7. หัวหนางานวิจยั / วัดผลประเมินผล เลขานุการ 
8. หัวหนางานวดัผลประเมินผล / งานวิจยั ผูชวยเลขานุการ 
9. หัวหนางานศูนยขอมูล ผูชวยเลขานุการ 

สรุป 
บริหาร ประกันฯ 

 • ต้ังสํานักงานประกัน 
• ต้ังคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา • ต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
• มาตรฐาน  KPI • มาตรฐาน  KPI 
• แผนพัฒนาสถานศึกษา • คูมือนโยบาย 
• แผนปฏิบัติงานประจําป • คูมือประเมินมาตรฐาน 

• คูมือกํากับติดตาม 
• รายงานการประเมินตนเอง 
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3.2  กลยุทธในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  1)  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน 
  2)  กระจายความรับผิดชอบใหทุกคนมีสวนรวม 
  3)  ใหสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง  ดวยการนิเทศ  ใหคําแนะนาํ  ชวยเหลือ
และขวัญกําลังใจคณะทํางาน 
  4)  มีการกํากับ ติดตาม และรายงานความกาวหนาของผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 
 
3.3  การศึกษาสภาพและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
  การประกันคุณภาพภายในไมใชเปนการทํางานท่ีเพิ่มภาระใหแกบุคลากรใน
สถานศึกษา  แตเปนงานท่ีตองทําเปนประจํา  และถือเปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติท่ีตองมี  
การตรวจสอบ และพัฒนาปรับปรุงตนเองตลอดเวลา  ซ่ึงสถานศึกษาไดทําอยูตลอดเวลา  แตอาจ
ไมไดมีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ  ดังนั้น  กอนทําการประเมินจะตองศึกษาสภาพ และ    
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาวาอยูในสภาพใด  จุดใด  โดยใชขอมูลสารสนเทศท่ีมีอยูแลว
รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบันใหผูเกี่ยวของทราบ  เพื่อ
เปนฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจวาควรกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในทิศทางใด 
ในอนาคต  โดยสถานศึกษาจัดทําคําส่ังใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝายเขาประชุม 
 
3.4  การทําความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับสภาพ และผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
      การประกันคุณภาพภายในนั้น  จะตองทําความเขาใจใหตรงกันกับบุคลากรท่ี
เกี่ยวของทุกคน  โดยสถานศึกษาจะตองเชิญบุคลากรทุกคนเขารวมประชุมเพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาในชวงท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน และทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต  โดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาเปนหลัก  และควรวิเคราะหนโยบาย / โครงการของตนเอง  
วาสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษามากนอยเพียงใด  สามารถสรุปข้ันตอนท่ี  2-3  ไดดังนี้ 
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การประชุมชี้แจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5    มาตรฐานการอาชีวศึกษา และตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมิน 

  สถานศึกษาจําเปนจะตองมีคําส่ังแตงต้ังบุคลากรทุกคนรับผิดชอบเพื่อประเมิน
สถานศึกษา  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษากําหนด  เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การทํางาน  โดยใหบุคลากรศึกษามาตรฐานท่ีรับผิดชอบรวมทั้งตัวบงช้ีภายใตแตละมาตรฐาน  
รวมท้ังสํารวจสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ 

3.6 การกําหนดกรอบการประเมิน  เปนการกําหนดแนวทางในการทําการประเมินผลภายในวามี
กระบวนการดําเนินงานอยางไร  ใครเปนผูรับผิดชอบ  และควรดําเนินการเม่ือใด 

3.7 การกําหนดเกณฑการประเมิน  เปนการกําหนดเกณฑการตัดสินการดําเนินงานตามตัวบงช้ี    
ท่ีกําหนด  ซ่ึงตองทําอยางเปดเผยและเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดมีสวนในการพิจารณา  
กําหนดเกณฑการตัดสินท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

3.8 การกําหนดวิธีการท่ีใชในการประเมิน   เปนการออกแบบวิธีการเก็บขอมูล  เคร่ืองมือท่ีใชใน
การวัด และประเมิน และแหลงผูใหขอมูล 

3.9 วิธีการวิเคราะหขอมูล  เปนการกําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูลท่ีสอดคลองกับลักษณะ
ของขอมูล  และการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

-  จัดทําคําส่ังใหบุคลากรท่ีเกีย่วของทุกฝายเขาประชุมทุกคน 

-  จัดทําวาระการประชุม / นโยบายคุณภาพ / เอกสารประกอบการประชุม 

-  ดําเนนิการประชุม / ทําความเขาใจนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา /   
   มาตรฐานการประกันคุณภาพ / บันทึกการประชุม 

-  สรุปขอตกลงแนวปฏิบัติ / จัดทํารายงานการประชุม 

-  ประเมินผลสัมฤทธ์ิการประชุมช้ีแจง -  ผาน/ยุติ -  ไมผาน 
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3.10 การวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนของสถานศึกษา เปนการนําผลการประเมินมาใช
วิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนของสถานศึกษา  ซ่ึงจะไดขอมูลท่ีชวยในการหาแนวทาง  
การพัฒนาตนเองในสวนท่ีตองแกไข  โดยการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และแนวทาง
การแกไขปญหา 

3.11 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  เปนการหาวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา  
โดยสถานศึกษาควรหาทางชวยตนเองกอน ในการนี้ การแกปญหาอยูนอกเหนือ
ความสามารถของสถานศึกษาก็อาจหาแนวทางอ่ืน  เชน  การขอความชวยเหลือจาก
หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

3.12 การทํารายงานการประเมินผลงานเอง  เปนการจัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง  (Self  
Study  Report)  ใหผูเกี่ยวของทราบ  เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  และ
พรอมไดรับการตรวจสอบการประเมินภายนอกเพ่ือประโยชนตอการจัดการศึกษาใหได    
มาตรฐานยิ่งข้ึน 

3.13 การใชประโยชนจากการประเมินตนเอง   เปนการนําผลการประเมินไปใชประโยชน  เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงตนเองสําหรับทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ท้ังนักเรียน ครู–อาจารย ผูบริหาร  
ผูปกครอง  หรือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป 

 
ในข้ันตอนท่ี  5 – 12  รายละเอียดจะอยูในเร่ืองแนวทางการประเมินภายใน  เพื่อ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
สําหรับแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ   เพื่อรองรับ (ราง)  พรบ.

อาชีวศึกษา นําเสนอเปนแนวทางดังนี้ 
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แนวทางการดาํเนินงานประกันคุณภาพอาชีวศึกษา 

 
แนวทางการดาํเนินงานประกันคุณภาพอาชีวศึกษาเพ่ือรองรับ พ.ร.บ.อาชีวศึกษา สามารถสรุป

ไดดังนี้ คือ 
 

หนวยงานรับผิดชอบ ภาระงาน/แนวปฏิบัต/ิวิธีดําเนินการ 
 

• สํานักงานคณะกรรมการ      
อาชีวศึกษา  (ส.กอศ.) 

 
 

 

• สํานักงานคณะกรรมการ      
อาชีวศึกษา 

• สํานักมาตรฐาน
อาชีวศึกษา    และวิชาชีพ 

 
 

 

• สํานักงานคณะกรรมการ      
อาชีวศึกษา 

• สํานักงานมาตรฐาน
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

 
 

 

• ศูนยสงเสริมและพัฒนา       
อาชีวศึกษาภาค 

 

แตงต้ังคณะกรรมการอาชีวศึกษา  เรียกยอวา  “กอศ.” 

แตงตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
- มีหนาท่ีกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

แตงต้ังอนุกรรมการวางระเบียบ  เกณฑ  มาตรฐานอาชีวศึกษา  

- จัดทําแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน ตามนโยบายและเปาหมาย
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแหงชาติในระดับภูมิภาค 

- จัดทําแผนปฏิบัติการความรวมมือ และการระดมทรัพยากรจาก
สถาบันการอาชีวศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน เพื่อ
พัฒนาการจดัการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพในระดับภูมิภาค 

- สงเสริม  ติดตาม  การดําเนินงานตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

- สงเสริมการ ประเมินผลภายในสถาบัน สถานศึกษา และสถาน
ประกอบการที่จัดการอาชีวศึกษาและฝกอาชีพ 

- ทําหนาท่ีเปนผูประเมินผลภายใน 
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หนวยงานรับผิดชอบ วิธีดําเนินการ 
 

• สถาบันการอาชีวศึกษา 
 
 
 

 
 

  

 

• สถานศึกษา 

 

 
 
 

แตงตั้งคณะกรรมการสภาสถาบัน 

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

แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถาบัน 
- จัดทําคูมือนโยบายประกันคุณภาพภายในสถาบันใหสอดคลอง

กับนโยบายของคณะกรรมการมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
- จัดทําคูมือกํากบั ติดตาม การประกันคุณภาพภายใน 
- จัดทําเคร่ืองมือประเมินคุณภาพภายใน 
- จัดทํารายงานประเมินตนเอง 
- รายงานหนวยงานตนสังกัดทุกป 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  อบรม  สัมมนา  นิเทศ 

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
- จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
- จัดทําแผนปฏิบัติงานแบบมุงสัมฤทธ์ิ (PBB) 
- ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
- กํากับ ติดตามการดําเนินงาน 
- ตรวจสอบ  ปรับปรุง  แกไข 
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หนวยงานรับผิดชอบ วิธีดําเนินการ 
 
 

 
 

 

• สถาบันการอาชีวศึกษา 

 

 

• คณะกรรมการอาชีวศึกษา 

• สํานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

 

 

แตงตั้งคณะทํางานประกันคณุภาพภายใน 
- จัดทําคูมือนโยบายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              

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

จัดประชุมเชงิปฏิบัติการ  อบรม  นิเทศ 

รายงานการประเมินตนเองของสถาบัน 

รายงานหนวยงานตนสังกัด 
ประเมินและออกหนังสือรับรองสถาบัน สถานศึกษาท่ีผานการ
ประเมิน 



หนวยที่  4 
การควบคุมคุณภาพ 

4.1  มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายถึง ขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

กระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษา  และปจจัยสนับสนุนท่ีตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา  
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณในงานอาชีพตามท่ีกําหนด
ในหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีเรียน และเพื่อใหเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับ
การตรวจประเมิน การกํากับดูแล และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานวิชาชีพ  
ประกอบดวย  7  มาตรฐาน  44  ตัวบงช้ี 

มาตรฐานท่ี 1 ผูสําเร็จการศึกษา มีความรูเชิงวิชาการ มีทักษะในวิชาชีพ และทักษะชีวิตอัน
สงผลตอการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ 1.1   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

ความหมาย 

 หมายถึง  ผูสําเร็จการศึกษาในแตละประเภทวิชาและสาขาวิชาของสถานศึกษา
ท้ังหมด  เม่ือเทียบกับจํานวนแรกเขาปการศึกษาเดียวกัน  ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  ไดแก  
การสอบผานในหมวดวิชาสามัญ  หมวดวิชาชีพ  และหมวดวิชาเลือกตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
แตละประเภทและสาขาวิชาไดจํานวนหนวยกิต  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  การผานกิจกรรมตามท่ี
กําหนดในหลักสูตร 

4.2 แผนพัฒนาสถานศึกษา 

  แผนพัฒนาสถานศึกษา   เปนขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน  โดย
คณะกรรมการสถานศึกษากับชุมชน  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อใชเปนแผนแมบทท่ี
กําหนดเปาหมาย และแนวทางในการพัฒนาจัดการศึกษาของสถานศึกษาในชวงระยะเวลาท่ี
กําหนด  โดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร 

  วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา   

  1)  วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการชุมชน/บรรลุ
ตามมาตรฐาน 

  2)  ชุมชนมีสวนรวม สนับสนุน สงเสริม 
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  3)  เปนแนวทาง จัดการเรียน การสอนตรงกับความตองการชุมชน ผูเรียน 
ผูปกครอง 

  4)  ผูเรียนแนวทางการเรียนรู กําหนดบทบาทตนเองไดถูกตอง 

  ประโยชนแผนพัฒนาสถานศึกษา 

  1)  ชุมชน ผูปกครองม่ันใจวาสถานศึกษามีแผนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

  2)  สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนอยางมีคุณภาพมาตรฐานท่ีกําหนด 

  3)  สถานศึกษาจัดหลักสูตรไดตรงตามความตองการของชุมชน 

  สาระสําคัญในแผนพัฒนาสถานศึกษา 

  1)  ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile) 

  2)  เปาหมายของสถานศึกษา (School Goals) 

  3)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (Planning for Improvement) 

  4)  แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

  5)  การกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

  6)  การกําหนดบทบาทหนาท่ีของนักเรียน 

  7)  การทําแผนงบประมาณการเงินท้ังหมดของสถานศึกษา 

  8)  แผนกํากับ ตรวจสอบ รายงาน 

โครงสรางแผนพัฒนาสถานศึกษา  ดังนี้ 
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แผนพัฒนาสถานศึกษา 
พ.ศ. …….. ถึง พ.ศ. …….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย…………………………..  จังหวัด……………… 
สถาบัน……………………………………………………. 
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คํานํา 
 
  ………………………………………………………….……………. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
                        …………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
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สารบัญ 
 
 คํานํา        หนา 
 บทท่ี 1  ภาพรวมสถานศึคษา 

- ความเปนมา 
- สภาพปจจุบัน 
- วิสัยทัศน 
- พันธกิจ 

บทท่ี 2  เปาหมายของสถานศึกษา 
- ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
- ดานการบริหารและการจัดการ 
- ดานทรัพยากร 
- ดานสภาพแวดลอม 
- ดานผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 
- ดานการกํากับตรวจสอบ 

บทท่ี 3  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- จุดเนนท่ี 1 
- จุดเนนท่ี  

บทท่ี 4  การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
บทท่ี 5  บทบาทหนาท่ีผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 
บทท่ี 6  บทบาทหนาท่ีของนักศึกษา 
บทท่ี 7  แผนงบประมาณการเงินท้ังหมดของสถานศึกษา 

- จํานวนนักศึกษา 
- รายจาย 

บทท่ี 8  แผนกํากับ ตรวจสอบ รายงาน 
ภาคผนวก 
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การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

บทท่ี 1 
ภาพรวมของสถานศึกษา(School Profile) 

 
1. ความเปนมา 

1.1 ประวัต  ท่ีตัง้  ขนาด  ขอมูลพื้นฐาน  ปรัชญา  
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 

1.2 สภาพชุมชน แผนผังวิทยาลัย 
(สภาพเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ความรวมมือของชุมชนท่ีมีตอสถานศึกษา) 

     …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
      1.3  ปญหาและอุปสรรค (ท่ีสงผลกระทบตอสถานศึกษา) 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
2. สภาพปจจุบัน 

2.1 นักเรียน ครู บุคลากร 
     …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 

2.2 อาคาร สถานท่ี  
     …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
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2.3 สาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวก 

     …………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………….. 

2.4 โครงสรางการบริหารวิทยาลัย 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 

2.5 หลักสูตร การเรียนการสอน (การใชหลักสูตร) 
     …………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………….. 

2.6 การวัดประเมินผล 
     …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 

2.7 ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 

2.8 ความพรอมของวิทยาลัย 
     …………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………….. 

2.9 ผลการประเมินการปฏิบัตงิานทุกดานของวิทยาลัย (โดยนําผลเทียบกับเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนดไว) 

    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
      2.9.1  ขอมูลผลการปฏิบัติงานโครงการ……………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 

2.9.2  ขอมูลพื้นฐาน   .………………….…………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
        



 55 
 

 

 
2.9.3 ผลการสอบถามความคาดหวังความตองการของนักเรียน ผูปกครอง ศิษยเกา ชมุชน    

    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 

  2.9.4  ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.การอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 

2.9.5  นโยบายของรัฐ แนวปฏิบัติ แนวโนมการพัฒนาดานตาง ๆ 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    2.10   การวิเคราะหสภาพแวดลอมและกําหนดจุดยนืของวิทยาลัยดวยเทคนิค SWOT 

         S  =  Strength   จุดแข็ง          W  =  Weakness   จุดออน 

  

         O  =  Opportunity   โอกาส          T  =  Threats      อุปสรรค 

  

กําหนดเปนจุดยืน 
1. …………………………………………………………………………… 

      2. …………………………………………………………………………… 
      3. …………………………………………………………………………… 
 
3.  วิสัยทัศนของวิทยาลัย 
 ปการศึกษา ……………………… ถึงปการศึกษา ……………………… 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
4. พันธกิจของวิทยาลัย 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
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บทท่ี 2 
เปาหมายของสถานศึกษา 

 
1. การจัดการเรียนการสอนและการฝกอาชพี 
 

1.1 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

เปาหมาย แนวดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

 
 
 
 
 

  

 
1.2  ดานการบริหารและการจัดการ 

เปาหมาย แนวดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

 
 
 
 
 

  

 
1.3 ดานทรัพยากร 

เปาหมาย แนวดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
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1.4  ดานสภาพแวดลอม 

เปาหมาย แนวดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

 
 
 

  

 
1.5  ดานการกํากับตรวจสอบ 

เปาหมาย แนวดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

 
 
 

  

 
2.  การพัฒนาบุคลากร 
      
 2.1  ดานการพัฒนาครูเพื่อยกฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพช้ันสูง 

เปาหมาย แนวดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 
 
 
 

  

 
2.2  ดานการพฒันาครูใหมีสมรรถนะตรงตามวิทยฐานะเปนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครู 

เปาหมาย แนวดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
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2.3  ดานการพฒันาครูเพื่อเขาสูมาตรฐานครูวิชาชีพ 
เปาหมาย แนวดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
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บทท่ี 3 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 จุดเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  ระหวางปการศึกษา ……………..ถึง   
………………. ไดจัดลําดบัความสําคัญของปญหาความตองการพฒันาคือ 
 จุดเนนท่ี 1 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
 จุดเนนท่ี 2 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
 จุดเนนท่ี 3 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
          (โดยนํามาจากการเรียงลําดับจุดออน  เพื่อท่ีจะนํามาแกไขตามลําดับความสาํคญั) 
โดยแตละจุดเนนมีองคประกอบดังนี ้

1. จุดเนนท่ี 1 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 

1.1 ปญหาและความจําเปน 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 

1.2 ลักษณะของกิจกรรม 
     …………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………….. 
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1.3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     …………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………….. 

1.4 แผนการดําเนนิการตามจุดเนนกําหนดยุทธศาสตรและกิจกรรมดังนี ้

ยุทธศาสตร 
กิจกรรม 

ปท่ี  1 ปท่ี  2 ปท่ี  3 ปท่ี  4 ปท่ี  5 
1. ดานนโยบาย      
      
2. ดานการพัฒนากิจกรรม      
      
3. ดานการพัฒนาส่ือนวัตกรรม      
      
4. ดานการพัฒนาบุคลากร      
      
5. ดานการสรางความสัมพันธ      
    กับชุมชน      
          
      
6. ดานการจดัการเรียนการสอน      
      
7. ดานการกํากับติดตาม      
      
8. ดานการประเมินผล      
      
หมายเหตุ  วิทยาลัยสามารถพิจารณาจํานวนปท่ีใชในการจัดกิจกรรมได เชน 3 ป หรือ 5 ป แลวแต 
                   ความสําคัญของปญหาน้ัน ๆ 
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บทท่ี 4 
การจัดทําแผนการจัดการเรียน การสอนตามหลักสตูร 

 
1. แผนการใชหลักสูตรตามโครงสรางหลักสูตร 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
2. แผนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร ฯ 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
3. แผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและการบูรณาการ 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
4. แผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
5. แผนการพฒันาส่ือและเทคโนโลย ี
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
6. แผนการวัดและประเมินผล 

…………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
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บทท่ี 5 
บทบาทหนาท่ีผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

 
1.  คณะกรรมการวิทยาลัย (สถานศึกษา) 
     …………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………….. 
2.  ผูบริหารวิทยาลัย (สถานศึกษา) 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
3.  ครู - อาจารย และบุคลากรอ่ืน ๆ 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
4.  ผูปกครอง 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
5.  ชุมชน 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
6.  สถานประกอบการ 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
7.  หนวยงานที่กํากับดูแล 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
8.  ส่ือมวลชน 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
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บทท่ี 6 
บทบาทหนาท่ีของนักศึกษา 

 
1.  ขอกําหนดท่ีนักศึกษาตองปฏบัิต ิ
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
2.  กฎระเบียบของวิทยาลัย 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
3.  การรวมกิจกรรม 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
4.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษา 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
5. การประเมินผล/รายงานเกี่ยวกับนักศึกษา (ระเบียนความดี) 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
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บทท่ี 7 
แผนงบประมาณการเงินท้ังหมดของสถานศึกษา 

 
 จํานวนนักศึกษา  ท่ีมาแหลงรายได และประมาณการรายรับ  รายจายของวิทยาลัยในแตละ
ปงบประมาณ  ระหวาง พ.ศ. …………….. ถึง พ.ศ. ……………..  มีดังนี้ 
1. จํานวนนักศึกษา 

ระดับชั้น ป พ.ศ… ป พ.ศ. … ป พ.ศ. … 

1.1  ระยะส้ัน 
 
1.2  ชางอุตสาหกรรม  
    (ปวช. รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    -  ปท่ี 3 
    (ปวส. รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    (ปทส. รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    -  ปท่ี 3 
    -  ปท่ี 4 
    (ปริญญาสายเทคโนโลยี  รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    -  ปท่ี 3 
    -  ปท่ี 4   
 

   

รวม    
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ระดับชั้น ป พ.ศ… ป พ.ศ. … ป พ.ศ. … 

1.3  พาณิชยกรรม  
    (ปวช. รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    -  ปท่ี 3 
    (ปวส. รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    (ปทส. รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    -  ปท่ี 3 
    -  ปท่ี 4 
    (ปริญญาสายเทคโนโลยี  รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    -  ปท่ี 3 
    -  ปท่ี 4   
1.4  คหกรรม  
    (ปวช. รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    -  ปท่ี 3 
    (ปวส. รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
 

   

รวม    
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ระดับชั้น ป พ.ศ… ป พ.ศ. … ป พ.ศ. … 

1.4  คหกรรม (ตอ)  
    (ปทส. รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    -  ปท่ี 3 
    -  ปท่ี 4 
    (ปริญญาสายเทคโนโลยี  รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    -  ปท่ี 3 
    -  ปท่ี 4   
1.5  ศิลปกรรม  
    (ปวช. รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    -  ปท่ี 3 
    (ปวส. รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    (ปริญญาสายเทคโนโลยี  รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    -  ปท่ี 3 
    -  ปท่ี 4   

   

รวม    
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ระดับชั้น ป พ.ศ… ป พ.ศ. … ป พ.ศ. … 

1.6  เกษตรกรรม  
    (ปวช. รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    -  ปท่ี 3 
    (ปวส. รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    (ปทส. รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    -  ปท่ี 3 
    -  ปท่ี 4 
    (ปริญญาสายเทคโนโลยี  รวมทุกสาขา) 
    -  ปท่ี 1 
    -  ปท่ี 2 
    -  ปท่ี 3 
    -  ปท่ี 4   

   

รวม    

2.  รายรับ 

ระดับชั้น ป พ.ศ…… ป พ.ศ. … ป พ.ศ. … 

2.1  งบบุคลากร 
- เงินเดือน 
- คาจางประจํา 
- คาจางชั่วคราว 

2.2  งบดําเนนิการ 
- คาตอบแทน 
- คาใชสอย 

       - คาสาธารณูปโภค 
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ระดับชั้น ป พ.ศ…… ป พ.ศ. … ป พ.ศ. … 

2.3  งบลงทุน 
- คาครุภัณฑ 
- คาท่ีดินส่ิงกอสราง 

2.4  งบเงินอุดหนุน 
       - ชางอุตสาหกรรม 
         ระดับ ปวช. (รวมทุกสาขา) 
         ระดับ ปวส. (รวมทุกสาขา) 
       - พาณิชยกรรม 
         ระดับ ปวช. (รวมทุกสาขา) 
         ระดับ ปวส. (รวมทุกสาขา) 
       - คหกรรม 
         ระดับ ปวช. (รวมทุกสาขา) 
         ระดับ ปวส. (รวมทุกสาขา) 
      - ศิลปกรรม 
         ระดับ ปวช. (รวมทุกสาขา) 
         ระดับ ปวส. (รวมทุกสาขา) 
       - เกษตรกรรม 
         ระดับ ปวช. (รวมทุกสาขา) 
         ระดับ ปวส. (รวมทุกสาขา) 

   

รวม    
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3.  รายจาย 
 

รายการ ป พ.ศ. …. ป พ.ศ. …. ป พ.ศ. …. 

1. การเรียนการสอน/ฝกอาชพี    
   1.1 ดานการจัดการเรียนการสอน    

   1.2 ดานการบริหารจัดการ    
   1.3 ดานทรัพยากร    
   1.4 ดานสภาพแวดลอม    

   1.5 ดานกํากับติดตาม    
2  การพัฒนาบุคลากร    
    2.1 ดานทักษะวิชาชีพ    

    2.2 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
    2.3 ดานการสอนครูวิชาชพี    
    2.4 ดานการพัฒนาส่ือการสอน    

    2.5     ฯลฯ    

รวม    
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บทท่ี 8 
แผนกํากับ ตรวจสอบ รายงาน 

 
1.  กํากับ ติดตาม (เสนอขั้นตอน วิธีการระยะเวลาการติดตาม การดําเนินงานตามเปาหมาย  จุดเนน        
      ของธรรมนูญสถานศึกษา 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
2.  การตรวจสอบภายใน 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
3.  การรายงาน (ตามกระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA) 
    …………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………….. 
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4.  ตารางกิจกรรม ระยะเวลา  การกํากับ  ตรวจสอบ 
 
            วัน  เดอืน  ป 
    รายการ 

ตค 
46 

พย 
45 

ธค 
45 

มค 
46 

กพ 
46 

มีค 
46 

เมย 
46 

พค 
46 

มิย 
46 

กค 
46 

สค 
46 

กย 
46 

1. การเรียนการสอน/ฝก
อาชีพ 

            

   1.1ดานการจัดการ
เรียน การสอน 

            

   1.2 ดานการบริหาร
จัดการ 

            

   1.3 ดานทรัพยากร             
   1.4 ดานสภาพแวดลอม             
   1.5 ดานกํากบัติดตาม             
2  การพัฒนาบุคลากร             
    2.1 ดานทักษะวิชาชีพ             
    2.2 ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

            

    2.3 ดานการสอนครู
วิชาชีพ 

            

    2.4 ดานการพัฒนาส่ือ
การสอน 

            

    2.5     ฯลฯ             
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ภาคผนวก 
 

รายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัย 
  ปการศึกษา…………………. ถึงปการศึกษา ……………………. 

1. ………………………………………………………. ผูแทนวิชาชีพ 
2. ………………………………………………………. ผูแทนชุมชน 
3. ………………………………………………………. ผูแทนผูปกครอง 
4. ………………………………………………………. ผูแทนครู 
5. ………………………………………………………. ผูแทนนักศึกษา 
6. ………………………………………………………. ผูทรงคุณวุฒิ 
7. ผูอํานวยการสถานศึกษา           เลขานุการ 

 
รายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัย 

ปการศึกษา……………….ถึงปการศึกษา……………….. 
 
1.   …………………………………………………………… ผูแทนวิชาชีพ 
2.   …………………………………………………………… ผูแทนชุมชน 
3.   …………………………………………………………… ผูแทนผูปกครอง 
4.   …………………………………………………………… ผูแทนครู 
5.   …………………………………………………………… ผูแทนนักศึกษา 
6.   …………………………………………………………… ผูทรงคุณวุฒิ 
7.   ผูอํานวยการสถานศึกษา     เลขานุการ 

  หลักการของการควบคุมคุณภาพการอาชีวศึกษา  ประกอบดวยหัวใจสําคัญไดแก               
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  และแผนพัฒนาสถานศึกษาแลว  การจัดทําแผนยอย ๆ ตาง ๆ 
ประกอบการดําเนินงานเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งท่ีในแตละฝายรับผิดชอบ  ตองจัดทําเพื่อเปนคูมือ
กํากับ และติดตามการดําเนินงาน  ซ่ึงไดแก  แผนปฏิบัติการประจําป  คูมือนโยบายประกันคุณภาพ  
คูมือกํากับ  ติดตาม  เปนตน  (ดังเอกสารในภาคผนวก) 

 



หนวยท่ี  5 
การตรวจสอบ / การประเมิน 

 
กรอบการประเมิน 
  การออกแบบการประเมิน หรือกรอบการประเมินเปนแนวทางท่ีใชในการ
ประเมินผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี  มีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการเก็บขอมูล  แหลงผูให
ขอมูล  ประเภทของเคร่ืองมือประเมิน  วิธีการวิเคราะหขอมูล  เกณฑการตัดสิน  นอกจากนี้ควรมี
การกําหนดชวงเวลาการเก็บขอมูล  และผูรับผิดชอบการประเมินดวย เพื่อสะดวกกับการติดตาม
และกํากับการประเมินผลภายในของคณะทํางาน 
  การทําการประเมินผลภายในตองวางแผนการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน  4 ดาน  
คือ  
  (1)  ผลการประเมินตองใหขอมูลตรงตามที่ผูใชผลการประเมินอยากรู   (เชน               
ผูบริหาร  ครู  อาจารย  ผูปกครอง  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ฯลฯ)  และนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานไดจริง  โดยเฉพาะถาสามารถใหขอมูลชวยในการปรับปรุงตนเอง
ระดับบุคคล   (นักเรียน  ครู  ผูบริหาร)  ได  จะยิ่งเปนประโยชนมากข้ึน 
  (2)  วิธีการท่ีใชในการประเมินจะตองมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริง 
ประหยัด คุมคา และเหมาะสม 
  (3)  วิธีการท่ีใชในการประเมิน ตองไมสงผลกระทบตอผูท่ีเกี่ยวของกับการ
ประเมินเชน  ไมกอใหเกิดผลเสียหายกับผูใหขอมูล  และ 
  (4)  วิธีการท่ีใชในการประเมินตองมีความถูกตอง ใหขอมูลท่ีมีความตรง และ
เช่ือถือได  เชน  เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินตองสามารถวัดตัวบงช้ีท่ีตองการวัดไดจริง  มีความ
ครบถวนสมบูรณตามตัวบงช้ีท่ีตองการวัด  แหลงผูใหขอมูลเช่ือถือได ใหขอมูลตามความเปนจริง  
วิธีการวิเคราะห และการเสนอผลการประเมินถูกตอง  และผลการประเมินมีความเปนปรนัย 
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การออกแบบการประเมินเพื่อใหกะทัดรัด  สวนมากมีกระทําในรูปของตาราง  ดังตัวอยางขางลาง
มาตรฐานดานผูสําเร็จการศึกษา และผูเรียน 

 

มาตรฐาน 
ตัวบงชี/้ 
คาบงชี ้

แหลงขอมูล/ 
ผูใหขอมูล 

วิธีการเก็บ    
ขอมูล/ 
เคร่ืองมือ 

สถิติท่ีใช/ 
การวิเคราะห

ขอมูล 

เกณฑ 
การประเมิน 

ชวงเวลา 
การ

ประเมิน 

ผูรับ 
ผิดชอบ 

มาตรฐาน
ท่ี 1 
ผูสําเร็จ
การศึกษามี
ความรูเชิง
วิชาการ มี
ทักษะใน
วิชาชีพ และ
ทักษะชีวิต 
อันสงผลตอ
การประกอบ
อาชีพอยางมี  
ประสิทธิ 
ภาพ 

1.1 รอยละ
ของ
ผูสําเร็จ
การศึกษา
มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ
เรียนตาม
เกณฑการ
สําเร็จ
การศึกษา 

หัวหนา
งาน
ทะเบียน 

แบบ
บันทึก
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ
เรียน
ผูสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ ระดับ
ปริมาณ 
ผูสําเร็จ
การศกึษามี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ตามเกณฑ
การสําเร็จ
การศึกษา  
100% 
ระดับ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 
ผูสําเร็จ
การศึกษา
จะตองมีคา 
GPA ต้ังแต 
2.50 ข้ึนไป 
รอยละ 75 

ส้ินป
การศึกษา 

อ............. 

 
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถปรับไดตามความเหมาะสม 
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1.  มาตรฐาน  
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  หมายถึง  ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

กระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษา  และปจจัยสนับสนุนท่ีตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา  
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณในงานอาชีพตามท่ีกําหนด
ในหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีเรียน  และเพ่ือใหเปนหลักในการเทียบเคียง
สําหรับการตรวจประเมิน  การกํากับ  ดูแล  และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาชีพ  
ประกอบดวย  12  มาตรฐาน  จําแนกเปน  มาตรฐานดานผูจบการศึกษาและผูเรียน  3  มาตรฐาน  
มาตรฐานดานกระบวนการ  5  มาตรฐาน  และมาตรฐานดานปจจัย  4  มาตรฐาน 
 
2.  ตัวบงชี้ / คาบงชี้  

คือ  ส่ิงท่ีถูกประเมิน  ซ่ึงเปนตัวบอกถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของสถานศึกษา        
ตัวบงช้ีในมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีกําหนดไวมีท้ังหมด  54  ตัวบงช้ี  เปนข้ันตํ่า  และสถานศึกษา
สามารถเพ่ิมเติมหรือกําหนดตัวบงช้ีข้ึนมาไดข้ึนอยูกับความพรอมและบริบทของสถานศึกษา 

หากพิจารณาลักษณะธรรมชาติของตัวบงช้ีถึง 54 ตัวในมาตรฐานการ อาชีวศึกษา  
จะพบวามีกี่ตัวบงช้ีท่ีเปนรูปธรรม  หารองรอยหลักฐานไดงายเปนนามธรรม  หารองรอยหลักฐาน
ไดคอนขางยาก  มีคาตัวบงช้ีประเภทความรู  ความเขาใจ  ความรูสึกนึกคิด  เจตคติ  คุณธรรม  
จริยธรรม และประเภททักษะการปฏิบัติ  เม่ือนํามาเขียนในกรอบการประเมินจะตองเขียนให
สามารถวัดไดดังตัวอยาง 
 
3.  แหลงขอมูล / ผูใหขอมูล 
  แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมินผลตัวบงช้ี  หากสามารถกระทําได  ผูประเมิน
ควรกําหนดแหลงขอมูลท่ีสามารถใหขอมูลท่ีสะทอนความเปนจริงไดดีท่ีสุด  มากกวาท่ีจะใช
แหลงขอมูลทุติยภูมิ  โดยพยามหลีกเล่ียงวิธีการที่ทําใหผูตอบใหขอมูลท่ีหลอกลวงหรือใหขอมูลท่ี
คลาดเคล่ือนจากความเปนจริง 
  1.  ผูเรียน 
 ส่ิงท่ีผูเรียนสามรรถบอกเกี่ยวกับตนเองไดดี  เชน  ความสนใจหรือความถนัด
ของตนเอง  ลักษณะการสอนของอาจารย  แตผูเรียนอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเองได
ไมดีเทากับครู อาจารย  ผูปกครอง  หรือเพื่อนนักเรียน 
  2.  บุคลากรในสถานศึกษา 
 2.1  ครู อาจารย 
 ครู  อาจารย  สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนจากการสังเกตของ
ตนเองไดดี  เชน  พฤติกรรมของผูเรียนในหองเรียน  แผนการสอนของตนเอง  แตพฤติกรรมของ
ครู  อาจารยท่ีแสดงตอผูเรียนควรไดรับการประเมินจากผูเรียน  จะไดขอมูลท่ีนาชัดเจนกวา 
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 2.2  บรรณารักษ  พยาบาล  นักแนะแนว  เจาหนาท่ีฝายตาง ๆ 
 บุคลากรที่ไมใชสายการสอนสามารถใหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาไดหลายดาน  เชน  การใหบริการหองสมุด  การดูแลผูเรียนดานสุขภาพ  
การจัดทําส่ือการเรียนการสอน  การดูแลอาคารสถานท่ี 
 2.3  ผูบริหาร 
 ผูบริหารสามารถใหขอมูลระดับภาพรวมของสถานศึกษาไดดี  เชน  
ความสามารถทางวิชาการ  คุณธรรมของผูเรียน  แตสําหรับพฤติกรรมการบริหารของตนเองนาจะ
เก็บขอมูลจากแหลงขอมูลอ่ืน  เชน  ครู อาจารย  นักเรียน  ผูปกครอง  และชุมชนดวย 
  3.  ผูปกครอง 
 ผูปกครองสวนใหญจะใหขอมูลท่ีจะชวยในการพัฒนาผูเรียนไดดี  ถาไดรับ
การชี้แจงจนเขาใจวาโรงเรียนเก็บขอมูลไปเพื่ออะไร  อยางไรก็ตาม  หากตองการขอมูลเกี่ยวกับ                      
พฤติกรรมการดูแลเอาใจใสบุตรหลานของผูปกครอง  นาจะเก็บขอมูลจากตัวผูเรียนเองมากกวา
เก็บจากผูปกครอง 
  4.  ชุมชน 
 ชุมชนเปนแหลงขอมูลท่ีดีท่ีจะสะทอนการดําเนินงานของผูบริหาร  การ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  (ชุมชนในท่ีนี้หมายถึง  ชุมชนท่ีอยูใน
บริเวณใกลเคียงกับโรงเรียน) 
 
4.  วิธีการเก็บขอมูล / เคร่ืองมือ 
  4.1  วิธีการเก็บขอมูล / เคร่ืองมือ นั้น  ข้ึนอยูกับประเภทของขอมูล  ขอมูล
ประเภทมีผูรับผิดชอบในการประมวลตัวบงช้ีนั้น ๆ  ในระดับสถานศึกษาอยูแลว  ผลการประเมิน
จึงสงไปยังคณะกรรมการประเมินผลภายในไดโดยตรง  เชน  สถิติของผูสําเร็จการศึกษาในแตละ 
ปการศึกษา  เปนตน  ในขณะท่ีขอมูลบางประเภทผูเรียนจะตองใหขอมูลดวยตนเอง  แลวสงให
หัวหนาหองหรือครูประจําช้ัน  ซ่ึงจะทําใหไดผลการประเมินระดับหองเรียน  จากนั้นครูประจําช้ัน
สงผลการประเมินในระดับช้ันหรือระดับหมวดวิชา  แลวสงตอไปยังคณะกรรมการประเมินผล
ภายใน  ซ่ึงจะการประมวลผลทําใหไดขอสรุปประเด็นสถานศึกษา 
  นอกจากนี้  ขอมูลท่ีตองจัดเก็บจะมีหลายระดับ  ผูประเมินจะตองพิจารณาวิธีการ
เก็บใหมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงความรวดเร็ว  สะดวก  ประหยัด  และเหมาะสม  และไดขอมูล
ท่ีถูกตอง  วิธีการเก็บขอมูลท่ีเหมาะสมกับตัวบงช้ี  มีดังนี้ 
  1.  การทดสอบ  สําหรับตัวบงชี้ที่เปนความรู หรือตัวบงชี้ที่มีลักษณะแฝง 
(นามธรรม)  เชน  การทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน  การวัดดานจิตพิสัย 
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  2.  การสอบถาม  สําหรับตัวบงช้ีประเภทความรูสึก  หรือความคิด  เชน  การ
สอบถามความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตรหลาน 
  3.  การสังเกต  สําหรับตัวบงช้ีท่ีมีพฤติกรรมใหสังเกตเห็นได   เชน    การสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครู 
  4.  การใชขอมูลท่ีมีอยูแลว  เชน  สถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน 
  ดังนั้น  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลจึงไดแก  แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ  แบบสังเกต  แบบบันทึกขอมูล  แบบประเมินผลงานหรือแฟมผลงาน 
 

4.2  เคร่ืองมือในการประเมิน 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษามีหลายประเภท             
ไดแก  แบบสอบ  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  แบบสังเกต  แบบบันทึกขอมูล  เคร่ืองมือท่ีใช
สวนมากเปนแบบสอบถามและแบบบันทึกขอมูลจากการสังเกต  ปญหาหนึ่งในการทําการ
ประเมินผลภายใน  สําหรับผูไมคุนเคยหรือไมมีประสบการณในการวิจัย และประเมิน  คือการ
สรางเคร่ืองมือเพื่อใชในการเก็บขอมูล 
  ในการสรางเคร่ืองมือนั้น  ข้ันตอนสําคัญคือ  การกําหนดรูปแบบของคําถาม
เนื้อหาสาระท่ีปรากฏในเคร่ืองมือ  เคร่ืองมือท่ีดีตองมีความตรง  (Validity)  คือ  วัดไดตรงตาม
จุดมุงหมาย และโครงสรางของส่ิงท่ีตองการวัด  และมีความเท่ียง  (reliability)  คือมีความคงเสน
คงวาในการวัด  คณะผูประเมินควรไดมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนนําไปใชเก็บ
ขอมูลจริง  เคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนควรสรางใหครอบคลุมเนื้อหา และเก็บขอมูลครบถวนในคร้ังเดียว  
เพื่อมิใหรบกวนผูใหขอมูลมากเกินไป 
  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการประเมินตามมาตรฐานอาชีวศึกษานั้น    
จะเนนท่ีเคร่ืองมือจะตองมีความตรง  หากเครื่องมือมีความตรงแลวมักจะมีความเท่ียงดวย  เรา
สามารถตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในเร่ืองความตรงไดโดยใชผูเช่ียวชาญตรวจสอบขอ
คําถามท่ีปรากฏในเคร่ืองมือ  แลวนํามาหาคา  IOC  (Item  Objective  Congruency  Index)   
  IOC  หมายถึง  ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค  มีตออยู
ระหวาง  1  ถึง – 1  ขอคําถามท่ีมีความตรงตามเน้ือหาจะมีคา  IOC  เขาใกล  1.00  ถาขอใดมีคา  
IOC  ตํ่ากวา  0.5  ควรจะปรับปรุงขอคําถามใหมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด  
สามารถคํานวณไดจากสูตร 
 

  IOC = ΣR 
      n 
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  ΣR หมายถึง ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญทุกคน 
  n หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 
คาคะแนน   1  หมายถึง  ขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือส่ิงท่ี 

ตองการวัด 
  0 หมายถึง  ขอคําถามท่ีไมแนใจวามีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
     หรือส่ิงท่ีตองการวัด 
  -1 หมายถึง  ขอคําถามท่ีไมสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือส่ิงท่ี 

ตองการวัด 
 
ตัวอยาง ขอคําถาม / รายการ  ในการประเมินมาตรฐานสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ี 

มีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได  และเนนการมีสวนรวม 
 

ขอคําถาม / รายการ 
สอดคลอง 

(1) 
ไมแนใจ 

(0) 
ไมสอดคลอง 

(-1) 
หมายเหตุ 

1. สถานศึกษาไดแตงต้ัง
คณะกรรมการสถานศึกษาจาก
ตัวแทนชุมชน 

    

2. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงาน           
ประจําป 

    

3. สถานศึกษามีการจัดสรร
งบประมาณท่ีสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติงานประจําป 

   4. 

4. สถานศึกษามีการกําหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา 

    

5. สถานศึกษามีแผนการนิเทศ          
ติดตาม  และประเมินผล 
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  แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ  เปนเคร่ืองมือท่ีนิยมใชอยางแพรหลายในการ
ประเมินผล  แบบสอบถามเปนชุดของขอคําถามท่ีสรางข้ึนเพื่อรวบรวมขอมูล  ท้ังทางดาน
ขอเท็จจริง  (fact)  และความคิดเห็น  (opinion)  โดยใหบุคคลตอบในแบบสอบถามซ่ึงอาจเปนชุด
ของขอคําถาม  รูปภาพ  หรือสัญลักษณก็ได  แบบสัมภาษณจะตางกันตรงท่ีการสัมภาษณจะตอง
ไปสนทนากับผูใหสัมภาษณ  ซ่ึงสามารถโตตอบอธิบายรายละเอียดใหผูตอบตรงคําถามได  สวน
แบบสอบถามมักไมมีการพบปะระหวางผูประเมินกับผูตอบ  ดังนั้น  คุณภาพการตอบของผูตอบ  
สวนหนึ่งจะข้ึนอยูกับวาผูประเมินไดสรางแบบสอบถามใหผูตอบเขาใจไดเพียงใด 
  การสรางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ  มีข้ันตอนหลักดังนี้ 
  ข้ันท่ี  1  กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ 
  ข้ันท่ี  2  ระบุตัวแปรท่ีจะศึกษา  นิยามตัวแปร  และประเด็นคําถามท่ีจะวัดตัวแปร
แตละตัวใหครบถวนตามวัตถุประสงค 
  ข้ันท่ี  3  กําหนดรูปแบบของคําถามท่ีตองการใชใหเหมาะสมกับผูท่ีจะตอบ 
  ข้ันท่ี  4  รางคําถาม  วางโครงสรางคราว ๆ  
  ข้ันท่ี  5  ทบทวนรางคําถามโดยผูสรางเอง  ในแงความชดัเจน  ความครบถวน 
ความครอบคลุมตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
  ข้ันท่ี  6  ทดลองใช  (try  out)  แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางขนาดเล็ก  ท่ีมี
ลักษณะเหมือนผูท่ีตอบจริง  เพื่อตรวจสอบความถูกตองชัดเจนของขอคําถาม 
  ข้ันท่ี  7  ปรับปรุง  และจัดพมิพในรูปแบบท่ีนาตอบ 
  สําหรับคําถามในแบบสอบถามน้ัน  แบงออกไดเปน  2  ประเภท  คือ  คําถาม
ปลายเปด  (Open  ended)  และคําถามปลายปด  (Close  ended) 
  คําถามปลายเปด  เปนคําถามท่ีเปดโอกาสใหผูเขียนตอบไดอยางอิสระ  เชน     
คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอโครงการพัฒนาหมูบาน  เปนตน  สวนคําถาม
ปลายปด จะเปนคําถามท่ีกําหนดคําตอบไวในผูตอบเลือกคําตอบตายตัว  ผูตอบเพียงแตเลือกจาก
คําตอบที่กําหนดให   หรือคําถามปลายปดบางขอจะมีปลายเปดไวใหดวย  เชน  มักจะเพิ่มคําวา  
“อ่ืน ๆ”  เพื่อใหผูตอบไดเลือกตอบ  เม่ือคําตอบท่ีใหไวไมตรงกับความคิดเห็นของผูตอบ  ก็เลือก 
คําตอบ  “อ่ืน ๆ”  เขียนแสดงความคิดเห็นส้ัน ๆ ได 
  ขอควรคํานึงในการสรางแบบสอบถาม  มีดังนี้ 
  1.  คําถามตองงาย  กระชับ  ชัดเจน  อานแลวเขาใจไดตรงกันวาผูถามตองการจะ
ถามอะไร 
  2.  ในแตละคําถามควรถามประเด็นเดียว 
  3.  การตั้งคําถามตองไมเปนการถามนํา  หรือช้ีแนะคําตอบ 
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  4.  เรียงลําดับขอคําถามจากงายไปหายาก  จากท่ัวไปไปหาเฉพาะเจาะจง  หรือ
เรียงลําดับเหตุการณ 
  5.  ตองคํานึงถึงความรู  ประสบการณ  และวัยของผูตอบเสมอ 
  6.  มีคําช้ีแจงท่ีชัดเจนวาจะใหตอบอยางไร 
  7.  สรางแบบสอบถามเสร็จตองทดลองใช  (try – out)  กอนทุกคร้ัง 
  ขอดีของแบบสอบถาม  สะดวกในการใชกับกลุมตัวอยางจํานวนมาก  ประหยัด           
แรงงาน  เวลา  และคาใชจาย  ผูตอบมีอิสระในการตอบ  ไดคําตอบอยูในประเด็นท่ีถาม  และ
คําตอบในแบบสอบถามสามารถนํามาวิเคราะหไดงาย  แตมีขอจํากัดในเร่ือง  ปญหาของการไดรับ
แบบสอบถามคืน  ผูตอบไมมีโอกาสซักถาม  มีความจํากัดของขอมูลท่ีได  ความเช่ือถือไดของ
คําตอบ  เพราะผูตอบอาจตอบไมจริงใจ 
  แบบสัมภาษณ  เปนรายการคําถามท่ีกําหนดไวเปนแนวทางในการถาม  วา
ตองการถามอะไรบาง  แลวผูสัมภาษณจะบันทึกคําถามลงไป  แบบสัมภาษณจะเก็บขอมูลได
ละเอียด  ลึกซ้ึงและในกรณีท่ีเร่ืองท่ีถามอาจมีผลยอนกลับมาสูตัวผูใหสัมภาษณได  เชน  การ
สัมภาษณชาวบานเกี่ยวกับปฏิบัติหนาท่ีของผูใหญบาน  ซ่ึงถาเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามอาจ
ใหผลท่ีตรงขอเท็จจริงมากกวา 
  โดยท่ัวไปแบบสัมภาษณจะมี  2  ประเภท  คือ  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
และแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจะกําหนดท้ังคําถาม และ 
ตัวเลือกไวอยางละเอียด  คลาย ๆ กับแบบสอบถาม  ใชไดสะดวกแมวาผูสัมภาษณจะไมมีความ
ชํานาญในการสัมภาษณนักก็ตาม 
  สําหรับแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  จะเปนการกําหนดเพียงแนวหัวขอ
การสัมภาษณ  ผูสัมภาษณจะระบุขอความกวาง ๆ  ท่ีเปนแนวในการถาม  เปดโอกาสใหผูตอบได
แสดงความคิดเห็น  โดยไมบังคับใหจําใจตอบคําถามท่ีกําหนด 
  การสัมภาษณท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 
  1.  ควรมีจุดมุงหมายการสัมภาษณอยางชัดเจน  ทําความเขาใจแบบสัมภาษณใหดี
วาคําถามแตละขอมีจุดมุงหมายอะไร  เพือ่ชวยใหการสัมภาษณอยูในขอบขายท่ีตองการ 
  2.  การใชคําถามควรเปนคําถามท่ีนาสนใจแกผูถูกสัมภาษณ ตองยั่วยุ หรือกระตุน
ใหผูถูกสัมภาษณอยากตอบ 
  3.  คําถามท่ีถามควรพยายามใหตรงจุดท่ีสุด  มีความชัดเจน 
  4.  ไมควรเรงรัด หรือคาดค้ันคําตอบจากผูถูกสัมภาษณ ควรใหมีลักษณะท่ีเปน
อิสระในการตอบ 
  5.  ควรหลีกเล่ียงการใชคําถามท่ีเปนการช้ีแนะคําตอบแกผูถูกสัมภาษณ 
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  ขอดีของแบบสัมภาษณ  มีความยืดหยุน  สามารถปรับคําถามใหชัดเจนข้ึนได            
ผูตอบมีโอกาสชี้แจงรายละเอียดของคําถาม  ผูสัมภาษณสามารถอานความรูสึกนึกคิด และสามารถ
สังเกตสภาพการณตาง ๆ ได  แตมีขอจํากัดในเร่ือง  ส้ินเปลืองเวลา  แรงงาน  และคาใชจาย  ปญหา
ความแตกตางระหวางผูสัมภาษณ และผูตอบ  ปญหาทักษะการสัมภาษณของผูสัมภาษณ  และไม
สะดวกในการใชกับกลุมตัวอยางขนาดใหญ 
 
  แบบสังเกต และแบบบันทึก 
  แบบสังเกต และแบบบันทึก  เปนเคร่ืองมือท่ีจัดทําข้ึนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลใน
ส่ิงท่ีสังเกตได แบบสังเกตมักจะใชบันทึกรายละเอียดขอเท็จจริงในทันทีท่ีเกิดเหตุการณ  หรือ
พฤติกรรมท่ีเฝาสังเกต  สวนแบบบันทึกอาจใชแบบบันทึกเหตุการณเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีไดเกิดข้ึนไป
แลว  ท้ังแบบสังเกต  และแบบบันทึกมีข้ันตอนหลัก ๆ  ในการสรางดังนี้ 
  ข้ันท่ี  1  กําหนดวัตถุประสงคของแบบสังเกต / แบบบันทึก 
  ข้ันท่ี  2  ระบุตัวแปรท่ีจะศึกษานิยามตัวแปร  และพฤติกรรมบงช้ีใหละเอียด
ครบถวน และเปนตัวแทนตัวแปรท่ีศึกษาได 
  ข้ันท่ี  3  กําหนดรูปแบบของแบบสังเกต / แบบบันทึก    ใหมีความครบถวนของ
ประเด็นท่ีสังเกต  และชัดเจนพอท่ีจะบันทึกผลการสังเกตไดอยางรวดเร็ว 
  ข้ันท่ี  4  รางขอความเกี่ยวกับพฤติกรรมบงช้ี  หรือประเด็นท่ีตองการสังเกต 
  ข้ันท่ี  5  ทบทวนรางขอความในแงความชัดเจนในการส่ือความหมาย  และความ
ครบถวน  ครอบคลุมตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 
  ข้ันท่ี  6  ทดลองใชแบบสังเกต / แบบบันทึก  โดยใหผูสังเกตหลายคน  สังเกตส่ิง
เดียวกัน  โดยใชแบบสังเกต / แบบบันทึกท่ีสรางข้ึน  แลวตรวจสอบความสอดคลองระหวาง      
ผลการสังเกตของผูสังเกตทุกคน 
  ข้ันท่ี  7  ปรับปรุง และจัดพิมพเปนแบบสังเกต / แบบันทึกฉบับท่ีใชจริง 
  การสังเกตท่ีจะทําใหไดขอมูลท่ีถูกตองเช่ือถือได  ควรมีหลักการสังเกตดังนี้ 
  1.  กําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนวาจะสังเกตพฤติกรรม  หรือปรากฏการณใด 
และพฤติกรรมนั้นมีการแสดงออกอยางไร 
  2.  วางแผนการสังเกตอยางมีข้ันตอน และเปนระบบ  จะใชเคร่ืองมืออะไรชวยใน
การสังเกต 
  3.  ควรสังเกตอยางละเอียดถ่ีถวน  มีความต้ังใจตลอดเวลาท่ีสังเกต 
  4.  ควรมีการบันทึกรายละเอียดท่ีสังเกตทันที และบันทึกใหตรงกับขอเท็จจริงท่ี
สังเกตได  ไมตองใสความคิดเห็นสวนตัวเขาไป 
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  5.  ควรสังเกตหลาย ๆ คร้ัง หรือใชผูสังเกตหลาย ๆ คน เพื่อใหผลการสังเกต
เช่ือถือได 
  ขอดีของแบบสังเกต  ไดขอมูลตามสภาพธรรมชาติ  สามารถบันทึกขอความจริง
ในระหวางท่ีเกิดเหตุการณนั้น ๆ ได  และใชไดกับบุคคลทุกประเภท  แตมีขอจํากัดในเร่ือง
ส้ินเปลืองเวลา  แรงงาน  และคาใชจาย  ปญหาทักษะของผูสังเกต  ความเท่ียงตรงในการจดบันทึก
และไมสะดวกในการใชกับกลุมตัวอยางขนาดใหญ 
 
5.  สถิติท่ีใช / การวิเคราะหขอมูล 
  5.1  สถิติท่ีใชหรือการวิเคราะหขอมูล  จะข้ึนอยูกับประเภทของขอมูล  หากเปน
ขอมูลเชิงปริมาณทําไดโดยสถิติภาคบรรยาย  ไดแก  ความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบน   
มาตรฐาน  แนวทางการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติภาคบรรยาย  สรุปไดดังนี้คือ 
 

ระดับของการวัด วิธีการวิเคราะหขอมูล 
มาตรานามบัญญัติ (Nominal  Scale) ความถ่ี  ฐานนยิม  รอยละ 
มาตราจัดอันดบั  (Ordinal  Scale) ฐานนิยม  มัธยฐาน 
มาตราอันตรภาค  (Interval  Scale) คาเฉล่ีย  ฐานนิยม  มัธยฐาน 
มาตราอันตราสวน  (Ratio  Scale) คาเฉล่ีย  ฐานนิยม  มัธยฐาน 
 
  แตถาหากเปนขอมูลเชิงคุณภาพ  อาจใชการวิเคราะหเนื้อหาในบางตัวบงช้ี  เชน  
บรรยายถึงสภาพแหลงความรูในชุมชนท่ีนํามาใชในการจัดการศึกษา  เปนตน 
 

5.2  การวิเคราะหขอมูล 
  เม่ือผูประเมินสรางเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล  และตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือท้ังในดานความเท่ียง  ความตรง  และคุณภาพดานอ่ืน ๆ  เรียบรอยแลว  จากนั้นผูประเมิน
ก็จะนําเคร่ืองมือไปใชเก็บ  รวบรวมขอมูลในสถานศึกษากับกลุมผูใหขอมูลท้ังผูบริหาร  ครู – 
อาจารย  เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  นักเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน  ผลท่ีไดจากการใชเคร่ืองมือเก็บ
รวบรวม ขอมูล  คือขอมูลซ่ึงมีรูปแบบท่ีกระจัดกระจาย  ยังไมเปนระบบ  จึงตองมีการจัดกระทํา
ขอมูลเหลานั้นใหเปนระบบ  กลายเปนสารสนเทศ  (Information)  ท่ีสามารถนําไปใชประโยชน
ตอไปได  กระบวนการจัดกระทําขอมูลนี้เรียกวา  การวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลเปนการนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได  ซ่ึงมีจํานวนมากมาจัด
กระทํา หรือจําแนก  จัดกลุม  จัดประเภท  คํานวณคา  สรุป  และนําเสนอใหอยูในรูปท่ีเหมาะสม
และส่ือความหมายได  เพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคของการประเมิน  การวิเคราะหขอมูลมี
วัตถุประสงคเพื่อลดขอมูล หรือสรุปขอมูลใหอยูในรูปท่ีสามารถแปลความหมาย หรือส่ือ
ความหมายได  กิจกรรมในการวิเคราะหขอมูลอาจแตกตางกัน  ข้ึนอยูกับลักษณะของขอมูล  
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จํานวนขอมูล  วิธีการวิเคราะหขอมูล  อยางไรก็ตามการวิเคราะหขอมูลไมวาขอมูลจะมีลักษณะ
อยางไร  จํานวนมากนอยเพียงใด  จะใชวิธีการวิเคราะหดวยมือ  หรือดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร  มี
การดําเนินการใน  4  ข้ันตอน  ไดแก  การตรวจสอบขอมูล  การจัดกระทํา  ขอมูล  การวิเคราะห
ขอมูล  และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การตรวจสอบขอมูล 
 เม่ือผูประเมินรวบรวมขอมูลการประเมินผลภายในในแตละตัวบงช้ีเสร็จใน
แตละชวงเวลา  ควรรีบดําเนินการตรวจสอบขอมูลทันที  โดยดําเนินการตรวจสอบดังนี้ 
 1.1  ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล  โดยพิจารราวายังมีขอมูลสวนใด
ขาดหายไปบาง  ผูตอบลืมตอบในสวนใดบาง  เพื่อจะไดตามเก็บขอมูลท่ีขาดตกไดอยางครบถวน 
 1.2  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  โดยพิจารณาจากความเปนไปไดของ         
ขอมูล 
  2.  การจัดกระทําขอมูล 
 หลังจากท่ีตรวจสอบขอมูลถูกตองและครบถวนแลว  ก็จะตองจัดกระทํา
ขอมูลใหอยูในสภาพท่ีพรอมจะนําไปวิเคราะห  ซ่ึงแบงได  2  กรณี  คือ  กรณีท่ีไมใชเคร่ือง
คอมพิวเตอร  วิเคราะหขอมูล  การจัดทําขอมูลจะเปนการนําขอมูลมาคํานวณดวยเคร่ืองคิดเลขแลว  
สรางเปน ตาราง หรือแผนภูมินําเสนอขอมูลไดเลย  กับกรณีท่ีใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะห
ขอมูล  การจัดทําขอมูลจะเปนการเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบ  พรอมท่ีจะวิเคราะหขอมูลดวย
ระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงมีข้ันตอนสําคัญ  คือ  การจัดทําคูมือลงรหัส  และการลงรหัสขอมูล  ดัง
ตัวอยางดังนี้ 
 การลงรหัสเพื่อการวิเคราะหขอมูลจะตองจัดทําคูมือการลงรหัส  เพื่อความ
สะดวกในการลงรหัสขอมูล  ในกรณีท่ีใชแบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
  3.  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 หัวใจสําคัญของการวิเคราะหขอมูลคือ การเลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับ
คําถาม  การประเมินผูประเมินจะตองตอบคําถาม  3  ขอ  คือ  1.  คําถามการประเมิน หรือตัวบงช้ีมี
อะไรบาง     2.  ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดเปนชนิดใดบาง หรือขอมูลอยูในมาตราวัดระดับใด  และ  
3.  สถิติใดท่ีจะตอบคําถามการประเมิน หรือตัวบงช้ีไดดีท่ีสุด 
 ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมในการประเมินผลภายใน  อาจแยกไดเปน 2 ประเภท 
ใหญ ๆ คือ  ขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณทําไดโดยใช
วิธีการทางสถิติอาจใชสถิติภาคบรรยาย  (Descriptive  statistics)  เชน  ความถ่ี     รอยละ      ฐาน
นิยม  มัธยฐาน คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เปนตน  ในการประเมินบางบงช้ี  หาก
ตองการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีผานมากับปจจุบัน  อาจใชสถิติภาคอางอิง  (Inferential  
statistics)  เชน  t – test F  – test  สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  ใชวิธีการวิเคราะห เนื้อหา  
(Content  analysis)  ซ่ึงรายละเอียดการวิเคราะหขอมูลแตละเร่ืองมีดังนี้ 
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 การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา  ลักษณะขอมูลท่ีนํามา
วิเคราะหเปนขอมูลเชิงคุณภาพ หรือเชิงคุณลักษณะ  ซ่ึงเปนขอมูลท่ีรวบรวมจากเอกสาร ขอมูลท่ี
ไดจากการสัมภาษณผูปกครอง  ขอมูลจากคําถามปลายปด  ขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของครู ขอมูลท่ีเปนการบันทึกเหตุการณ  หรือประสบการณตาง ๆ  หรือขอมูลเชิงคุณลักษณะ
อ่ืนๆ  การวิเคราะหขอมูลเหลานี้เปนการวิเคราะหโดยการแปลความ  หรือตีความขอมูล  โดยใช
หลักเหตุผล หรือกรอบแนวคิดทฤษฎี  การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีนี้  จําเปนตองใชสถิติชวยในการ
วิเคราะหขอมูล  เชน  การบรรยาย  การดูแลเอาใจใสบุตรหลานของผูปกครอง  การบรรยายสภาพ
ของแหลงการเรียนรูในชุมชนของสถานศึกษา  การบรรยายสภาพความสามารถในการทํางาน   
รวมกับผูอ่ืน  และการสรางทีมงานของผูบริหาร  การบรรยายจุดเดนดานผูเรียนของสถานศึกษา  
หรือการบรรยายจุดออน หรือขอบกพรองของกระบวนการจัดการเรียน การสอนเพ่ือหา           
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน  เปนตน 
 การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ  เปนการนําขอมูลเชิงปริมาณท่ี
รวบรวมไดมาจัดหมวดหมู  ตีความหมาย  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณสวนใหญตองอาศัยสถิติ  
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลจําแนกไดเปน  2  ประเภท  ดังนี้  ประเภทแรกคือ  สถิติภาค
บรรยาย  คาการกระจาย  เชน  คาเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  เปนตน  ประเภทท่ีสอง  สถิติภาคสรุปอางอิง  ในการ
ประเมินของตัวบงช้ี  หากตองการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีผานมากับปจจุบัน  อาจใชสถิติ
สรุปอางอิง  เชน  การทดสอบคาที (t – test)  หรือการทดสอบคาเอฟ  (F – test)  เปนตน 

การสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
  ในการประเมินภายในสถานศึกษา  การสรุปผลจากการวิเคราะหขอมูล  ตอง
พิจารณาจากเกณฑท่ีกําหนด  เพื่อนํามาตัดสินตอไป  ดังนั้น  การกําหนดเคร่ืองมือในการประเมิน  
การใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล  และเกณฑการประเมินจะตองมีความสอดคลองกัน  ในการ
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  มีขอพิจารณาดังนี้ 
  1.  มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีทําการประเมิน 
  2.  การวิเคราะหขอมูล  ทําการวิเคราะหระดับรายบุคคล  ระดับ  แผนกวิชา  หรือ
ในภาพรวมของสถานศึกษา 
  3.  ผลการวิเคราะหขอมูล ในแตละระดบั  ตองเทียบกับเกณฑ ท่ีกาํหนด  เพื่อ
ตัดสินสรุปผลตามตัวบงช้ีในแตละมาตรฐาน 
  4.  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  สามารถทําไดหลายแบบแลวแตความ             
เหมาะสม  เชน  ตารางแจกแจงความถ่ี  แบบแผนภูมิภาพ  แผนภูมิแทง  แผนภูมิเสน  แผนภูมิกง  
หรือฮิสโตรแกม  เปนตน  โดยใหฝายเลขานุการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนผูกําหนดวา
ควรจะนําเสนอในรูปแบบใดใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
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การวิเคราะหจดุแข็งและจุดออนของสถานศึกษา 
 
แนวทางการวิเคราะหจุดแข็งและจดุออน 
  เม่ือผูประเมินไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลการประเมินผลภายในสถานศึกษาแลว          
นําขอมูลที่วิเคราะหในแตละตัวบงช้ีไปเทียบกับเกณฑประเมิน  จะทําใหทราบวาสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  และทาํใหทราบจุดออนและจุดแข็งของสถานศึกษา 
  การวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนของสถานศึกษาสามารถทําไดงาย ๆ  โดยการ
เปรียบเทียบเปาหมายที่สถานศึกษาตองการใหบรรลุวัตถุประสงค   กับผลการปฏิบัติงานจริงที่ไดจาก
การรวบรวมขอมูล  ผลตางที่เกิดข้ึนระหวางเปาหมายกับการปฏิบัติจริงจะสะทอนความตองการจําเปน  
(Needs)  ท่ีตองไดรับการปรับปรุงพัฒนาตอไป 
  เพื่อใหเห็นจุดแข็งและจุดออนของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน  อาจใชวิธีการวิเคราะห
แผนภาพแบบใยแมงมุม  ซ่ึงจะทําใหเห็นภาพรวมของสถานศึกษาวาผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานและตัวบงช้ีแตละตัวอยูในระดับใด  โดยใชเกณฑการประเมินที่ระดับรอยละ  50  เปนเกณฑ 
 

ตวัอยางสรุปผลการดาํเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐาน และตวับงชี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการวิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามแผนภาพใยแมงมมุ 

ความรัก ความภมิูใจ 

รับผิดชอบ 

วินัยในการปฏิบัติ 

กําหนดนโยบาย/ 

จัดระบบการปฏิบัติงานฯ 

การพัฒนาหลักสูตร 

รวมมือกับ 

สถานประกอบการ จัดหลักสูตร 

ที่ยืดหยุน 

รวมมือกับชมุชน/ 

ทองถ่ิน 

การบริการชุมชน/ 

ทองถ่ิน 

สงเสริมความรู/ทักษะทางวชิาชีพ 

สวนรวมการจัดกิจกรรม/โครงการฯ 

หลีกเลี่ยงสารเสพติด 

ดานผูสําเรจ็

การศึกษา/ 

่

ดานปจจัย 

(มาตรฐานท่ี  11) 

ดานกระบวนการ 
(มาตรฐานท่ี  8) 

50% 
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  นอกจากน้ีแลวอาจนําเสนอแบบแผนภูมิแทงก็ได  ดังตัวอยาง 
 

ตัวอยางสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานดานผูสําเร็จการศึกษาและผูเรยีน 
 

ภาพการวิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  ดานผูเรยีน  ตามแผนภูมิแทง 
 
หมายเหตุ 
 
   =   ผลการดําเนินงาน   =    เกณฑ 
 
 
มาตรฐานดานนักเรียนมีตัวบงช้ี  7  ตัว  คือ 
ตัวบงช้ี  1 มีพฤติกรรมทีแ่สดงถึงความมีวินัยในการปฏิบัติงาน 
ตัวบงช้ี  2 รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
ตัวบงช้ี  3 มีพฤติกรรมแสดงถึงความรกั  ความภูมิใจ  และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพท่ีเรยีน 
ตัวบงช้ี  4 มีพฤติกรรมทีห่ลีกเลีย่ง และไมเกี่ยวของกบัสารเสพติด และอบายมุข 
ตัวบงช้ี  5 มีสวนรวมในกิจกรรม / โครงการ  อนุรกัษส่ิงแวดลอม  พัฒนาชุมชน  สืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณ ี ภมิูปญญาทองถิน่  และกิจกรรมอ่ืน ๆ  ของสถานศึกษา 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5

ตัวบงชี้ 
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จากตัวอยางแผนภาพที ่ 1  ขางตนสรุปไดดังนี ้
  ตัวบงช้ีที่สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด  (กําหนดเกณฑท่ีระดับปานกลางรอยละ  50) ไดแก  
วินัยในการปฏิบัติงาน  หลีกเลี่ยงสารเสพติด  มีสวนรวมการจัดกิจกรรม / โครงการฯ  เปนตน 
  ตัวบงช้ีที่ตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด  (กําหนดเกณฑท่ีระดับปานกลางรอยละ  50)  ไดแก  
ความรับผิดชอบ  ความรัก  ความภูมิใจในวิชาชีพ  จัดหลักสูตรที่ยืดหยุน  รวมมือกับชุมชนและทองถิ่น  
เปนตน 
 

ตัวอยางสรุปผลการวิเคราะหจุดแข็ง และจดุออนของสถานศึกษา 
 

จุดแข็งของสถานศึกษา จุดออนของสถานศึกษา 
ผูสําเรจ็การศึกษา/ผูเรียน  
- นักเรียน/นักศึกษา  มีสวนรวมในการจัด  

กิจกรรม/โครงการ  อนุรักษส่ิงแวดลอม  
พัฒนาชุมชน  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ของสถานศึกษาอยูในระดับดีมาก  (มากกวา
รอยละ  80) 

- นักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยง 
และไมเกี่ยวของกับสารเสพติด และอบายมุข
อยูในระดับดีมาก  (มากกวารอยละ  80) 

- นักเรียน/นักศึกษา มีวินัยในการปฏิบัติงานอยู
ในระดับปานกลาง  เปนที่นาพอใจ 

- นักเรียน/นักศึกษา มีความรับผิดชอบในงานท่ี
ไดรับมอบหมาย และสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดในระดับตํ่าจะตองปรับปรุงพฤติกรรม
ดานนี้ 

- นักเรียน/นักศึกษา  มีความรัก  ความภูมิใจ  
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ เรียนอยูใน
ระดับตํ่า 

  
กระบวนการ  
- สถานศึกษาไดมีการจัดกิจกรรม/โครงการ  

สงเสริมความรู และทักษะทางวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพ และการพัฒนาทางเทคโนโลยี
แกชุมชน และทองถิ่นอยูในระดับมาก 

- สถานศึกษาไมคอยมีการจัดกิจกรรม/โครงการ
ท่ีใหการบริการแกชุมชน และทองถิ่น  ควร
ตองปรับปรุงมีการจัดกิจกรรม /โครงการ
เพิ่มข้ึน 

- สถานศึกษาใหความรวมมือกับชุมชน และ
ทองถิ่นในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามประเพณี 
และเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยูในระดับนอย
จะตองปรับปรุง 
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จุดแข็งของสถานศึกษา จุดออนของสถานศึกษา 

ดานปจจัย  
- สถานศึกษาไดกําหนดนโยบาย และจัดระบบ

การปฏิบัติงานในการเปดสอนหลักสูตรแตละ
ระดับในสาขาวิชา/สาขางานที่เปดสอน  เปนที่
นาพอใจ 

- สถ านศึ ก ษ า ไ ด มี ก า ร พั ฒน าหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในงาน
อาชีพ และสภาพทองถิ่น  อยูในระดับกลาง
เปนที่นาพอใจ 

- สถ า น ศึ ก ษ า มี ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ ส ถ า น
ประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชน  และทองถิ่น
ในการพัฒนาหลักสูตร  เปนที่นาพอใจ 

- สถานศึกษามีการจัดหลัก สูตรที่ ยื ดหยุน
หลากหลาย  เปนไปตามความตองการของ
ผูเรียน/สถานประกอบการ/หนวยงาน/ชุมชน  
อยูในระดับนอยตองปรับปรุง 

  
 
  จากผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของสถานศึกษา  คณะกรรมการประเมินผล  
ภายในตองนําขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายมาก
ย่ิงข้ึน  โดยเฉพาะจุดออนของสถานศึกษาที่พบในบางสถานศึกษายังพบจุดออนมากมาย  ซ่ึงเปนหนาที่
ของคณะทํางานท่ีจะตองจัดลําดับความสําคัญของจุดออนที่เปนปญหามากที่สุด  เพื่อใหการดําเนินการ
วางแผน แกไขปญหากอน 
 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
  หลังจากที่ผูประเมินทราบจุดออนของสถานศึกษาแลว  จะตองนําจุดออนน้ันมา
วิเคราะหสาเหตุเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา หรือปองกัน  การวิเคราะหหาสาเหตุสามารถทําได
หลายวิธีอาจใชการระดมสมอง  การใชแผนภูมิกางปลา  การวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหผลการดําเนินงาน
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดําเนินการโดย 
  1.  กําหนดตัวบงช้ีท่ียังไมเปนไปตามเกณฑ  หรือจุดออนของสถานศึกษาตามตัวอยาง  
คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนตํ่ากวาคาเฉลี่ยของจังหวัด 
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  2.  ระดมความคิดของครู  อาจารย และกลุมผูเกี่ยวของ  วามีสาเหตุอะไรบางที่อาจทํา
ใหเกิดปญหาดังกลาว 
  3.  ระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางแกไข 

 
ตวัอยางการวิเคราะหหาสาเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สมมติจากการระดมความสําคัญของครู  อาจารย และผูเกี่ยวของมีสาเหตุสําคัญท่ี
เปนไปได  4  ประการ  ท่ีทําใหนักศึกษา นักศึกษา  มีความรัก  ความภูมิใจ  และมีจรรยาบรรณ  ใน
วิชาชีพที่เรียนอยูในระดับตํ่า  จากนั้นครู อาจารย และผูเกี่ยวของควรประเมินสาเหตุใดมีโอกาสในการ
เกิดมากที่สุด  และเปนสาเหตุสําคัญ  เม่ือครู อาจารยประเมินไดสาเหตุที่สําคัญแลว  ก็นํามาจัดทําเปน
แนวทางในการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตอไป  อาจจะจัดในรูปของโครงการเพ่ือที่จะ
เสนอขออนุมัติผูบริหารในการดําเนินโครงการ เพ่ือแกปญหาจุดออนของสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รายละเอียดของโครงการควรมีดังนี้ 

มีความรัก  ความภูมิใจ   

และจรรยาบรรณ 

ในวิชาชีพที่เรียนตํ่า 

เจตคติของนักเรียน 

ตอวิชาชีพ 

สภาพแวดลอมอ่ืน ครูผูสอน ความรูพ้ืนฐานของผูเรียน 
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รายละเอียดของสาระในการจัดทําขอเสนอโครงการ 
 
1. ช่ือ
โครงการ………………………………………………………………………………………… 
2. ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
3. วัตถุประสงคของโครงการ / เปาหมาย
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
4. วิธดีําเนินการ 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
6. ทรัพยากรท่ีตองการ 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
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7. งบประมาณคาใชจาย 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
8. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
9. การติดตามและประเมินผล 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
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6.  เกณฑการประเมิน 
  หมายถึง ระดับท่ีใชในการตัดสินความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่กําหนด 
  การกําหนดเกณฑการตัดสินขึ้นอยูกับสถานศึกษาที่จะตัดสินวาเกณฑระดับใดท่ี
เหมาะสมกับสภาพของหนวยงานของตน  ในชวงแรกอาจกําหนดเกณฑคอนขางตํ่า  แลวคอยปรับให
สูงข้ึนเรื่อย ๆ ก็ได  หรืออาจกําหนดเกณฑครั้งแรกใหอยูในมาตรฐานท่ีเปนที่ยอมรับเลยก็ได  อยางไร 
ก็ตาม  การกําหนดเกณฑที่ใชในการตัดสินเปนปญหาหน่ึงของการทําการประเมิน  เนื่องจากการปฏิบัติ
โดยทั่วไปยังมีขอมูลไมเพียงพอวาสภาพที่ที่วาเหมาะสม หรือไดตามเกณฑข้ึนอยูที่ระดับใด  คาปกติ
วิสัย  (Norm)  ท่ีระบุระดับความสําเร็จข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ  อาจใชเกณฑการตัดสินที่ระดับ
ทองถิ่น  (Local  norm)  หรือระดับชาติ  (National  norm)  สถานศึกษาจะตองรวมกันพิจารณาเกณฑ
ของสถานศึกษาข้ึน  เพราะการกําหนดเกณฑการตัดสินเปนเรื่องท่ีบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับงานที่ตองทํา
ความตกลงกัน  และหาขอสรุปที่เหมาะสม  ผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานน้ัน ๆ  เทานั้น  ที่จะรูดีที่สุด
วาควรกําหนดเกณฑอยางไร 
  นอกจากน้ี  เกณฑที่กําหนดข้ึนควรจะมีทั้งเกณฑในดานปริมาณ และดานคุณภาพ 

 
7.  ชวงเวลาการประเมิน 
  ชวงเวลาการประเมินใหผูรับผิดชอบกําหนดชวงเวลาในการประเมินดวยตนเองวา  
ควรจะทําการประเมินในชวงใดจึงจะเหมาะสม  และสะดวก  ประเมินกี่ครั้ง  ตัวบงช้ีบางตัวอาจจะ
ประเมินไดทุกภาคเรียน  หรือภาคเรียนละ  2  ครั้ง  (ทั้งนี้  จะตองคํานึงถึงความประหยัด  และเวลา
ดวย)  แตในตัวบงช้ีบางตัวอาจประเมินไดเพียง  1  ครั้ง  ในรอบปเปนตน 
 
8.  ผูรับผดิชอบ 
  หมายถึง  ผูรับผิดชอบในการประเมินตามตัวบงช้ีนั้น ๆ  (ตามคําส่ังวิทยาลัยที่
กําหนด) 
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ตัวอยางกรอบการประเมินมาตรฐาน 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ / คาบงชี้ แหลงขอมูล /  
ผูใหขอมูล 

วิธีการเก็บขอมูล /  
เครื่องมอื 

สถิติที่ใช /  
การวิเคราะหขอมูล 

เกณฑการ
ประเมนิ 

ชวงเวลาการ
ประเมนิ 

ผูรับผิดชอบ 

1.  ผูสําเร็จการศึกษามี
ความรูเชิงวิชาการ  มี
ทักษะในวิชาชีพและ
ทักษะชีวิตอนัสงผลตอ
การประกอบอาชีพอยาง
มีประสิทธิภาพ 

1.1 รอยละของผูสาํเร็จ
การศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนตามเกณฑ
ของแตละหลักสูตร   

- รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน 

- งานทะเบียน 

แบบบนัทึกระดับผล
การเรยีนเฉลี่ย 

- ความถี ่
- รอยละ 

รอยละ  10 ปลายป
การศึกษา 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  1 

1.2 รอยละของผูสาํเร็จ
การศึกษาที่ผานการ
ประเมนิมาตรฐานวิชาชพี
ในสาขาวิชาชพีที่เรยีนตาม
เกณฑที่กําหนดของแตละ
หลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน      
มาตรฐานวิชาชีพ 

- งานทะเบียน  งาน
มาตรฐานวิชาชีพ 

แบบบนัทึกผลการ
ประเมินมาตรฐาน 
วิชาชพี 

- ความถี ่
-     รอยละ 

รอยละ  90 ปลายป
การศึกษา 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  1 

 1.3 รอยละของผูสาํเร็จ
การศึกษาไดงานทํา / 
ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาตอภายใน  1  ป 

- แบบสรุปผลการสํารวจ
ผูสําเร็จการศึกษา 

- งานแนะแนว  งาน
ทะเบียน 

แบบบนัทึกผลการ
สํารวจผูสาํเร็จ
การศึกษา 

- ความถี ่
- รอยละ 
 

รอยละ  80 กรกฎาคมของ
ทุกป 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  1 

 1.4 ระดับความพึงพอใจและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หรือความถี่ของจํานวน         
ผูตอบในแตละระดบั         
คุณภาพ 

- ผลการสํารวจความพึง
พอใจ 

- ฝายวางแผนและพฒันา      
ฝายวิจัย 

แบบบนัทึกผลสํารวจ
ความพึงพอใจ 

- คาเฉลี่ย 
- สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
- ความถ ี

รอยละ  80 ตุลาคมของ  
ทุกป 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  1 
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มาตรฐาน ตัวบงชี้ / คาบงชี้ แหลงขอมูล /  
ผูใหขอมูล 

วิธีการเก็บขอมูล /  
เครื่องมอื 

สถิติที่ใช / 
การวิเคราะหขอมูล 

เกณฑการ
ประเมนิ 

ชวงเวลาการ
ประเมนิ 

ผูรับผิดชอบ 

2.  ผูเรียนมีการพัฒนา
ความรูในทกัษะพืน้ฐาน  
ทักษะในการปฏิบัตงิาน
และพัฒนาตนเองใน  
วิชาชีพไดอยาง            
เหมาะสม 

2.1 รอยละของนักเรียน         
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนในสาขาวิชา 
ตามเกณฑ 

- แบบรายงานผลการเรียน
ในแตละวิชา 

- งานทะเบียน 

แบบบนัทึกผลการ
เรียนแตละหมวดวชิา 

- ความถี ่
- รอยละ 

-  หมวด
วิชาสามัญ 
รอยละ 60 
-  หมวด
วิชาพืน้ฐาน
รอยละ  80 
-  หมวด       
วิชาชีพ รอย
ละ 80 

ปลายป
การศึกษา 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  2 

2.2 รอยละของนักเรียน         
นักศึกษาที่ผานการ
ประเมนิมาตรฐานวิชาชพี
แตละระดับ 

- รายงานผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

- งานวัดผล 

แบบบนัทึกผลการ
ประเมินมาตรฐาน 
วิชาชพี 

- ความถี ่
- รอยละ 

สอบผาน
มาตรฐาน
วิชาชพีแต
ละสาขาไม
ต่ํากวารอย
ละ 80 

ปลายป
การศึกษา 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  2 

2.3 จํานวนนักเรียน นักศึกษา
ที่สามารถประยุกตความรู
และทักษะตาง ๆ ใชในการ
ปฏิบัติงานวิชาชพีไดอยาง
เหมาะสม 

- รายงานสรุปผลการ
ประเมนิความสามารถ
ของผูเรยีน 

- บุคลากรในสถานศึกษา
ที่ เกี่ยวของ 

แบบบนัทึกผลการ
ดําเนนิการแตละ         
โครงการ 

- ความถี ่ รอยละ  80 ปลายป
การศึกษา 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  2 

 2.4 รอยละของผูเรียนที่
สามารถศึกษา  คนควาจาก
แหลงการเรียนรู     ตาง ๆ  
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ดวยตนเอง 

- รายงานผลการใชแหลง
เรียนรูในและนอก
สถานศึกษา 

- งานวิจัยอาจารยที่ปรกึษา 

แบบบนัทึกสรุปผล
การใชแหลงเรยีนรู 

- ความถี ่
- รอยละ 

รอยละ 80 ปลายภาค
เรียน 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  2 

 2.5 รอยละของผูเรียนที่มี
ความรูและ ทักษะในการ
ใชภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานวิชาชพี 

- รายงานผลทางการเรยีน   
ของวิชาภาษาไทย        
ภาษาตางประเทศ           
และคอมพิวเตอร 

- งานวัดผล 

แบบบนัทึกผลสัมฤทธิ์
ของวิชาภาษาไทย  
ภาษาตางประเทศ  
และคอมพิวเตอร 

- ความถี ่
- รอยละ 

รอยละ 70 ปลายภาค
เรียน 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  2 
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มาตรฐาน ตัวบงชี้ / คาบงชี้ แหลงขอมูล /  
ผูใหขอมูล 

วิธีการเก็บขอมูล /  
เครื่องมอื 

สถิติที่ใช / 
การวิเคราะหขอมูล 

เกณฑการ
ประเมนิ 

ชวงเวลาการ
ประเมนิ 

ผูรับผิดชอบ 

3.  ผูเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  คานิยม  มี
ความรักในอาชีพและ
เปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

3.1 รอยละของผูเรียนทีม่ีวินยั
ในการปฏิบัติงาน 

- รายงานพฤติกรรมที่แสดง
ถึงความมีวนิัยในการ
ปฏิบัติงาน 

- อาจารยผูสอน  อาจารยที่
ปรึกษา  งานวิจัยสถาบนั 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

- ความถี ่ รอยละ 80 ปลายภาค
เรียน 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  3 

3.2 รอยละของผูเรียนทีม่ีความ
รับผิดชอบในงานทีไ่ดรับ
มอบหมาย และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได 

- รายงานพฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
ความสามารถทาํงาน
รวมกับผูอืน่ 

- อาจารยผูสอน 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

- ความถี ่
- รอยละ 

รอยละ 80 ปลายภาค
เรียน 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  3 

3.3 รอยละของนักเรียนที่มี
พฤติกรรมแสดงถึงความรัก  
ความภูมิใจ  และ  มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพที่
เรียน 

- รายงานพฤติกรรมแสดง
ถึงความรัก  ความภมูิใจ  
และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชพีทีเ่รยีนของผูเรียน 

- อาจารยผูสอน  อาจารยที่
ปรึกษา งานวิจัยสถาบัน 

แบบสังเกต         
พฤติกรรม 

- ความถี ่
- รอยละ 

รอยละ 80 ปลายภาค
เรียน 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  3 

3.4 รอยละของนักเรียนที่มี
พฤติกรรมทีห่ลีกเลีย่งและ
ไมเกี่ยวของกับสารเสพติด
และอบายมุข 

- รายงานพฤติกรรมที่
หลีกเลี่ยงและไมเกี่ยวของ
กับสารเสพติดและ
อบายมุข 

- อาจารยที่ปรึกษา  อาจารย   
ผูสอน อาจารยฝายปกครอง 

แบบสังเกต        
พฤติกรรม 

- ความถี ่
- รอยละ 

รอยละ 95 ปลายภาค
เรียน 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  3 

 3.5 รอยละของผูเรียนทีเ่ขารวม
กิจกรรม/โครงการอนรุักษ
สิ่งแวดลอม  พฒันาชุมชน 
สืบสานศิลปวฒันธรรม  
ประเพณ ี   ภูมิปญญา
ทองถิ่น  แลกิจกรรมอื่น ๆ  
ของสถานศึกษา 

- รายงานการประเมนิ             
กิจกรรม / โครงการ 

- ฝายกิจการนักศึกษา 

แบบประเมิน 
แบบสาํรวจ 
แบบสังเกต 

- ความถี ่
- รอยละ 

รอยละ 80 ปลายภาค
เรียน 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  3 
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มาตรฐาน ตัวบงชี้ / คาบงชี้ แหลงขอมูล /  
ผูใหขอมูล 

วิธีการเก็บ        
ขอมูล /เครือ่งมอื 

สถิติที่ใช/การ
วิเคราะหขอมูล 

เกณฑการประเมิน ชวงเวลาการ
ประเมนิ 

ผูรับผิดชอบ 

4.  สถานศึกษามีการระดม
ทรัพยากร   จัดระบบ
เครือขายในการจัดการ
อาชีวศึกษา  รวมทั้ง
สงเสริมความรวมมอืกับ
สถานประกอบการ     
ชุมชน  แหลงการเรยีนรู
ตาง ๆ  เพื่อการสนับสนนุ
การจัดการอาชีวศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ 

4.1 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ที่ไดรับมอบหมายงานได
ตรงกับคุณวฒุิและสาขาที่
สําเร็จการศึกษา 

- ขอมูลอัตรากําลังประจําป
ทะเบียนประวัตหิลกัฐาน
การมอบหมายงาน 

- งานบุคลากร  งาน
หลักสูตร   ผูสอน  
บุคลากร 

แบบสาํรวจ - ความถี ่
- รอยละ 

รอยละ 90 ปลายภาค
เรียน 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  4 

4.2 จํานวนครั้งและจํานวน
สถานศึกษาภายใตสถาบัน
การอาชีวศึกษาที่จัดระบบ
ความรวมมอืจัดการศึกษา
และใชทรพัยากรรวมกัน 

- เอกสารแสดงความ
รวมมือกับสถานศึกษา
ภายใตสถาบนัการ
อาชีวศกึษา 

- ฝายวางแผนและพฒันา 

แบบสาํรวจ - ความถี ่ - จํานวนสถานศึกษาที่
ใชทรพัยากรรวมกัน 
ไมต่ํากวา 5 
สถานศึกษา (ภายใต
สถาบันอาชีวศึกษา) 

ปลายภาค
เรียน 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  4 

4.3 จํานวนครั้งและจํานวน
สถานประกอบการ  รวมมือ
ในการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี  และระบบปกติ 

- เอกสารแสดงความ
รวมมือกับสถาน
ประกอบการหรอืไดรับ
ความนเุคราะหจาก
หนวยงานอื่น  ที่ให
นักศึกษาใชเครื่องมอื 
อุปกรณ  เพือ่ฝก
ประสบการณ 

- ฝายวิชาการ  งานทวิภาค ี

แบบสาํรวจ - ความถี ่ - ความรวมมอืไมต่าํ
กวา 10 ครั้ง 

- สถานประกอบการ
ไมต่ํากวา 5 สถาน
ประกอบการ 

ปลายภาค
เรียน 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  4 

4.4 จํานวนผูเชี่ยวชาญ  
ผูทรงคุณวฒุิที่มีความรู  
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  
จากสถานประกอบการ  
หนวยงานตาง  ๆชุมชน  
และทองถิ่น  ใหความรูใน
สถานศึกษา  และจํานวน
ชั่วโมงของการใหความรูใน  
1  ป 

- เอกสารขอมูลแสดง
จํานวนผูเชี่ยวชาญ /     
ผูทรงคุณวฒุิที่เชิญมาให
ความรู 

- ฝายวิชาการ  ฝายธรุการ 

แบบสาํรวจ - ความถี ่ - จํานวนผูเชี่ยวชาญ/
ผูทรงคุณวฒุ ิไมต่ํา
กวา 7 คน 

ปลายภาค
เรียน 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  4 
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4.5 จํานวนและประเภทของ
แหลงเรยีนรูทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

- รายงานแสดงจาํนวนและ
รายละเอียดแหลงการ
เรียนรูที่สถานศึกษาจัดไว
ในสถานศึกษาและแหลง
การเรียนรูภายนอก 

- ฝายวางแผนและพฒันา 

 
แบบสาํรวจ 

- ความถี ่ - จํานวนแหลงการ
เรยีนรูในสถานศึกษา 
ไมต่ํากวา 10 แหง 

- จํานวนแหลงการ
เรียนรูนอก
สถานศึกษา ไมต่ํา
กวา 5 แหง 

ปลายภาค
เรียน 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  4 

 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ / คาบงชี้ แหลงขอมูล /  
ผูใหขอมูล 

วิธีการเก็บ        
ขอมูล /เครือ่งมอื 

สถิติที่ใช/การ
วิเคราะหขอมูล 

เกณฑการประเมิน ชวงเวลาการ
ประเมนิ 

ผูรับผิดชอบ 

5.  สถานศึกษามีการ
จัดการเรียนรูที่
หลากหลาย  เนนการฝก
ปฏิบัติจริง  เรียนรูจาก
ประสบการณจรงิ และมี
การประเมนิผลตาม
สภาพจริง 

5.1 จํานวนกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผูสอนจัดให
ผูเรียน 

- แผนการสอน 
- อาจารยผูสอน 

แบบสัมภาษณ 
แบบสังเกต 

- ความถี ่
- รอยละ 
 

รอยละ 80 ของรายวิชา มี
การจัดการเรียนการสอน 
2 วิธี  ขึน้ไป 

ปลายภาค
เรียน 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  5 

5.2 จํานวนชั่วโมงของการฝก
ปฏิบัติในสถานศึกษาและ
ในสถานประกอบการจริง 

- แผนการสอนหลักสูตร 
- อาจารยผูสอน / ฝาย

วิชาการ 

แบบสัมภาษณ 
แบบสังเกต 

- ความถี ่
- รอยละ 

รอยละ 60 ของรายวิชามี
การฝกปฏิบัติใน/นอก
สถานศึกษา 

ปลายภาค
เรียน 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  5 

5.3 จํานวนสื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเรียนการ
สอน  เพื่อใหผูเรยีนเกิด
การเรยีนรูตามศักยภาพ 

- แผนการสอน 
- อาจารยผูสอน / ฝาย

วิชาการ 

แบบสัมภาษณ 
แบบสังเกต 

- ความถี ่
- รอยละ 

รอยละ 60 ของรายวิชามี
สื่อการสอนที่หลากหลาย 

ปลายภาค
เรียน 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  5 

5.4 ระดับความสอดคลองของ
การวัดผลและประเมินผล
กับสมรรถนะทางวชิาชพี
ในแตละสาขาวิชา 

- รายงานผลการวัดและ
ประเมนิ ผลในแตละ
สาขาวิชาหรือแผนการ
สอน 

- แผนการสอนฝาย
วิชาการ 

 
 
 

แบบสาํรวจ - คาเฉลี่ย 
- สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

- ความถี ่

จํานวนความสอดคลอง
การคิดและประเมนิผลใน
แตละสาขาวิชา 

ปลายภาค
เรียน 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  5 
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5.5 จํานวนอาจารยผูสอนที่มี
การใชวิธีการประเมินจาก
การวัดผลที่หลากหลาย  
โดยเนนการประเมินตาม
สภาพจริงและนาํผลการ
ประเมนิไปใชในการ
พฒันาการเรียนรู 

- รายงานผลวิธีการ
ประเมนิและนาํผลการ
ประเมนิไปใชในการ
พฒันาการเรยีนรูของ
อาจารยผูสอน 

- แผนการสอนฝาย
วิชาการ 

แบบสาํรวจ - ความถี ่
- รอยละ 

รอยละ 80 ของอาจารยที่
ใชในการวัด/ประเมินที่
หลากหลาย 

ปลายภาค
เรียน 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  5  

มาตรฐาน ตัวบงชี้ / คาบงชี้ แหลงขอมูล /  
ผูใหขอมูล 

วิธีการเก็บ        
ขอมูล /เครือ่งมอื 

สถิติที่ใช/การ
วิเคราะหขอมูล 

เกณฑการประเมิน ชวงเวลาการ
ประเมนิ 

ผูรับผิดชอบ 

6. สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการที่ม ี     
ประสิทธิภาพตรวจสอบ
ได  เนนการม ีสวนรวม 

6.1 ระดับคณุภาพของการ
จัดระบบบริหารใน
สถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- แผนพฒันาสถานศึกษา   
แผนปฏิบัติงานประจําป   
โครงสรางการบริหาร 

- คณาจารย  บุคลากรใน
สถานศึกษา ฝายวางแผน 

แบบสัมภาษณ - คาเฉลี่ย 
- สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

- ความถี ่

ระดับคณุภาพโดยเฉลี่ย 
ไมต่ํากวา 3 จาก 5 ระดับ 

ระหวางป
การศึกษา 

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  6 

6.2 จํานวนเงินหรือรอยละของ
งบประมาณ  ดําเนนิการ
ดานคาตอบแทนคาวัสดุ  
ครุภัณฑ  คาซอมบํารุง    
คาเสื่อมราคา  เมื่อเทียบกับ
งบประมาณทั้งหมด 

- ฝายวางแผนและพฒันา แบบสาํรวจ - ความถี ่
- รอยละ 

ตามความเหมาะสม โดย
มติกรรมการสถานศึกษา 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  6 

6.3 ระดับคณุภาพของการ
มอบหมายงานใหบคุลากร
ไดเหมาะสม  ทั้งดาน
ปริมาณและความสามารถ
ตามความคิดเหน็ของ
บุคลากรในสถานศึกษา 

- รายงานการประเมนิผล
การมอบหมายงานให
บุคลากร     ขอมูลดาน
บุคลากร 

- บุคลากรในสถานศึกษา     
ฝายบริหารงานวิจัย
สถาบนั 

แบบสาํรวจ 
แบบประเมิน 

- คาเฉลี่ย 
- สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

- ความถี ่

โดยเฉลี่ยไมต่าํกวาระดับ 
3 จาก 5 ระดับ 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  6 
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6.4 ระดับคณุภาพของการ
กําหนดนโยบาย  ปรัชญา  
และมาตรฐานการจดัการ
อาชีวศึกษา  มีความเปน
เอกลักษณทางวิชาชีพ
ชัดเจน  ตามความคิดเหน็
ของบุคลากร 

- รายงานผลการประเมิน
นโยบายปรัชญา  
มาตรฐานในการจัดการ     
อาชีวศึกษา  ขอมูลดาน
นโยบาย ปรัชญา มาตรฐาน
ในการจัดการอาชีวศึกษา 

- ฝายวางแผน 

แบบสาํรวจ 
แบบประเมิน 

- คาเฉลี่ย 
- สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

- ความถี ่

โดยเฉลี่ยไมต่าํกวาระดับ 
3 จาก 5 ระดับ 

ระหวางป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  6 

6.5 จํานวนครั้งของการนิเทศ  
กํากับ    ติดตาม  และ
ประเมนิผลงานตามแผน
กลยุทธของสถานศกึษา 

- ขอมูลดานกลยุทธ  การ
ดําเนนิงานนเิทศ  ติดตาม  
และประเมนิผลงาน 

- ฝายวางแผนและพฒันา 

แบบสาํรวจ - ความถี ่ ไมนอยกวา 2 ครั้ง  ในแต
ละภาคการศึกษา 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*  สถานศกึษาสามารถปรับเปลี่ยนได  ตามบริบทของสถานศกึษา   

*  เกณฑการประเมิน  สถานศึกษากาํหนดเอง                                                        
100

มาตรฐาน ตัวบงชี้ / คาบงชี้ แหลงขอมูล /  
ผูใหขอมูล 

วิธีการเก็บ        
ขอมูล /เครือ่งมอื 

สถิติที่ใช/การ
วิเคราะหขอมูล 

เกณฑการประเมิน ชวงเวลาการ
ประเมนิ 

ผูรับผิดชอบ 

7. สถานศึกษามีการ          
สงเสริมการทํางานวิจัย
และงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพ  เผยแพรสู           
สาธารณชน  และนาํไป
พัฒนาชุมชน  ทองถิ่น  
และประเทศ 

7.1 จํานวนและประเภทของ
นวัตกรรม  โครงงาน  
งานวิจัยในชัน้เรยีน  
งานวิจัยสถาบนั  วิจัยเพื่อ
พฒันาวิชาชพี  งาน
ประเมนิผลและบทความ
ทางวิชาการ 

- ขอมูลจํานวนผลงาน 
- ฝายวิชาการ / อาจารย 

แบบสาํรวจ - ความถี ่ ทุกประเภท  รวมแลวไม
นอยกวารอยละ 20 ของ
บุคลากรในสถานศึกษา 

ระหวางป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  7 

7.2 จํานวนและประเภทของ
ผลงานนวัตกรรม  
โครงงานงานวิจัยในชัน้
เรียน  งานวิจัยสถาบัน  
วิจัยเพื่อพฒันาวิชาชีพ  
งานประเมินผล  และ
บทความทางวิชาการที่
ผูสอน  บุคลากร  
นักศึกษาจัดทําขึ้นเผยแพร
สูสาธารณชน 

- ขอมูลการเผยแพร
ผลงานและการนาํ
ผลงานมาใชประโยชน
จากฝายวิชาการ 

- ฝายวิชาการ 
- ฝายวางแผนและพฒันา 

ฝายกิจการ
นักศึกษา 
แบบสาํรวจ 

- ความถี ่ ทุกประเภท  ของผลงาน 
นวัตกรรม  รวมแลวไม
นอยกวารอยละ 80 ของ
ผลงาน 

ระหวางป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  7 

7.3 จํานวนและประเภทของ
การสงเสริม สนับสนนุใน
การพฒันาผูสอนบคุลากร
และผูเรียน 

- รายงานสรุปผลการ
สงเสริมสนับสนนุใน
การพฒันาผูสอน  
บุคลากร และผูเรียน 

- ฝายวิชาการ  ฝาย
วางแผนและพฒันา 

แบบสาํรวจ - ความถี ่ ทุกประเภท  รวมแลวไม
นอยกวารอยละ 80 ของ
บุคลากร 

ระหวางป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  7 
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7.4 จํานวนและประเภทของ
แหลงเงนิทนุในการ
ปฏิบัติงาน  งบประมาณที่
ไดรับ  เมื่อเทียบกับ
งบดําเนนิการใน
สถานศึกษา 

- รายงานเกี่ยวกับแหลง
ความรูและแหลงเงินทุน 

- ฝายวางแผน 
- ฝายวิชาการ 
- ฝายสงเสริม 

แบบสาํรวจ  อยางนอยในสถานศึกษา 
ไมนอยกวารอยละ 1  ของ
งบดําเนนิการใน
สถานศึกษา 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  7 

 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ / คาบงชี้ แหลงขอมูล /  
ผูใหขอมูล 

วิธีการเก็บ        
ขอมูล /เครือ่งมอื 

สถิติที่ใช/การ
วิเคราะหขอมูล 

เกณฑการประเมิน ชวงเวลาการ
ประเมนิ 

ผูรับผิดชอบ 

8. สถานศึกษามีการ
บริการทางวิชาชีพที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนา 
ชุมชน  ทองถิ่น  เพื่อให
สังคมไทยเปนสังคมแหง
ภูมิปญญา  และมีการ
เรียนรู  ตลอดชีวิต 

8.1 จํานวนและประเภทของ
กิจกรรม / โครงการที่
สงเสริมความรูและทักษะ
ทางวิชาชพีเพื่อการ
ประกอบอาชพี  และการ
พฒันาทางเทคโนโลยี 

- รายงานผลการประเมิน      
กิจกรรม / โครงการ 

- ฝายกิจการนักศึกษา 
- ฝายวางแผนและพฒันา 
- ฝายวิชาการ 

แบบสาํรวจ - ความถี ่ ทุกประเภท  อยางนอย
ตองมี 1 กิจกรรม 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  8 

8.2 จํานวนและประเภทของ
กิจกรรม  โครงการที่
ใหบริการแกชุมชนและ    
ทองถิ่น 

- รายงานผลการประเมิน      
กิจกรรม / โครงการ 

- ฝายกิจการนักศึกษา 
- ฝายวางแผนและพฒันา 

แบบสาํรวจ ความถี ่ รวมทุกประเภท  ไมนอย
กวาภาคเรียนละ 2              
กิจกรรม 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  8 

8.3 จํานวนครั้งและประเภท
ของความรวมมือกบั
ชุมชนและทองถิน่ในการ
จัด  กิจกรรมตางๆ และ
จํานวนคณาจารย  
นักเรียน       นักศกึษาที่เขา
รวมกจิกรรม 

- รายงานผลการประเมิน      
กิจกรรม / โครงการ 

- ฝายกิจการนักศึกษา 
 

แบบสาํรวจ ความถี ่ ภาคเรียนละไมนอยกวา  
2  ครั้ง และมีจํานวน 
คณาจารย นักเรยีน       
นักศึกษา  ที่เขารวมไม
นอยกวา 50 ของทั้งหมด 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  8 
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มาตรฐาน ตัวบงชี้ / คาบงชี้ แหลงขอมูล /  
ผูใหขอมูล 

วิธีการเก็บ        
ขอมูล /เครือ่งมอื 

สถิติที่ใช/การ
วิเคราะหขอมูล 

เกณฑการประเมิน ชวงเวลาการ
ประเมนิ 

ผูรับผิดชอบ 

9. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอม  และ         
สิ่งอํานวยความสะดวก  ที่
เอื้อตอการเรียนรูและการ
ฝกปฏิบัติ  รวมถึงความ
ปลอดภัยของผูเรียน 

9.1 ชั่วโมงการใชหองเรยีน  
หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  
พืน้ที่ฝกปฏิบัติงานตอ
สัปดาห 

- แบบบันทึกการใช
หองเรียน  หองปฏิบตัิการ  
โรงฝกงาน  พืน้ที่ฝก
ปฏิบัติงานตอสัปดาห 

- ฝายอาคารสถานที ่
- ฝายวิชาการ 

แบบสาํรวจ - ความถี ่
 

ตามหลักสูตร ระหวางป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  9 

9.2 จํานวนอุปกรณปองกัน
กระแส   ไฟฟา  กาซ  แสง 
เสียง  ความรอน  และ
จํานวนปายประชาสัมพนัธ
การปองกันภัยในสถานที่ที่
เสี่ยงตออนัตรายดังกลาว 

- แบบบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับระบบความ
ปลอดภัย 

- ฝายอาคารสถานที ่
 

แบบสาํรวจ - ความถี ่ ทุกจุดที่มีความเสี่ยงตอ
ความไมปลอดภัย 

ระหวางป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  9 

9.3 ระดับความพึงพอใจของ
คณาจารยและผูเรยีนที่มีตอ
การจัดหาวัสดุฝกเครื่องมือ  
อุปกรณ 

- งบประมาณดานวัสดุฝก  
เครือ่งมือ อุปกรณ  
รายงานความพึงพอใจที่มี
ตอการจัดหาวัสดุฝก
เครือ่งมือ  อุปกรณ 

- ฝายวางแผน  ฝายวิชาการ  
ฝาสงเสริมการศึกษา 

แบบสาํรวจ - คาเฉลี่ย 
- สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

- ความถี ่

ไมต่ํากวาระดับ 3  จาก  5  
ระดับ 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  9 

9.4 ระดับความเหมาะสมของ
การจัดการสิ่งแวดลอม  และ
สิ่งอํานวยความสะดวก 

- รายงานการจัดการ
สิ่งแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

- ฝายอาคารสถานที ่

แบบสาํรวจ - คาเฉลี่ย 
- สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

- ความถี ่

ไมต่ํากวาระดับ  3  จาก  5  
ระดับ 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่  9 
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มาตรฐาน ตัวบงชี้ / คาบงชี้ แหลงขอมูล /  
ผูใหขอมูล 

วิธีการเก็บ        
ขอมูล /เครือ่งมอื 

สถิติที่ใช/การ
วิเคราะหขอมูล 

เกณฑการประเมิน ชวงเวลาการ
ประเมนิ 

ผูรับผิดชอบ 

10.  ผูสอนและบุคลากร
ของสถานศึกษามีความรู
ความสามารถ  และ
ประสบการณในวิชาที่
สอน  การปฏิบัติหนาที่ 
และพัฒนาตนเองใหทัน
ตอเทคโนโลย ี

10.1 จํานวนคณาจารยที่
สามารถวางแผนจัด 
กิจกรรมการเรยีนการ
สอนและการ
ประเมนิผลตามสภาพ
จริง 

- รายงานผลการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน 

- ฝายวิชาการ 

แบบสาํรวจ - ความถี ่ ไมต่ํากวารอยละ  50 ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที ่ 10 

10.2 ระดับความสามารถ
และจาํนวนครั้งของ
การจัดการ  นิเทศและ
ติดตามประเมนิผลการ
ฝกอาชีพ  และการ
ฝกงานรวมกับสถาน
ประกอบการและ
หนวยงานตาง ๆ 

- รายงานผลสรุปความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการและ
หนวยงานตาง ๆ 

- ฝายวิจัยและแผนกวิชา 

แบบสาํรวจ - คาเฉลี่ย 
- สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

- ความถี ่

ไมต่ํากวารอยละ 3 จาก 5 
ระดับ 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที ่ 10 

10.3 รอยละของคณาจารย  
บุคลากรที่ไดรับการ
พฒันาตนเอง  ทั้งดาน
วิชาชพีและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- รายงานการพฒันา
คณาจารย  บุคลากร 

- งานบุคลากร 

แบบสาํรวจ - ความถี ่
- รอยละ 

ไมต่ํากวารอยละ 50 ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที ่ 10 

10.4 จํานวนหรอืระดับ
ความสามารถของ
ผูสอนและบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ 

- รายงานผลการประเมิน
บุคลากร 

- งานบุคลากร 

แบบประเมิน - คาเฉลี่ย 
- สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

- ความถี ่

ไมต่ํากวาระดับ 3 จาก 5 
ระดับ 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที ่ 10 

10.5 รอยละของผูสอน
และบุคลากรที่เขารวม
กิจกรรม 

- รายงานผลการประเมิน      
กิจกรรม / โครงการ 

- ฝายกิจการ  ฝายวิชาการ 

แบบสาํรวจ - รอยละ ไมนอยกวารอยละ 50  คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที ่ 10 
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มาตรฐาน ตัวบงชี้ / คาบงชี้ แหลงขอมูล /  
ผูใหขอมูล 

วิธีการเก็บ        
ขอมูล /เครือ่งมอื 

สถิติที่ใช/การ
วิเคราะหขอมูล 

เกณฑการประเมิน ชวงเวลาการ
ประเมนิ 

ผูรับผิดชอบ 

11.  สถานศึกษามี        
หลักสตูรที่เหมาะสมกับ 
ผูเรียนมีการพัฒนา   
หลักสตูรใหสอดคลอง
กับเทคโนโลยีในงาน
อาชีพและสอดคลองกับ
สภาพทองถิ่น 

11.1 ระดับความเหมาะสม
ของการกาํหนด
นโยบาย 

- นโยบาย  หลักเกณฑการ
เปดสอนหลักสูตร 

- ฝายวางแผนและพฒันา 

แบบประเมิน - คาเฉลี่ย 
- สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

- ความถี ่

ไมต่ํากวาระดับ 3 จาก 5 
ระดับ 

ตนป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที ่ 11 

11.2 จํานวนครั้งและ
ประเภทของการ
พฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- ขอมูลการพัฒนา      
หลักสูตร  รายงานการ
ประเมนิผลการใช    
หลักสูตร 

- ฝายวิชาการ  งานวิจัย
สถาบัน 

แบบบนัทึก 
แบบสาํรวจ 

- ความถี ่ รวมทุกประเภทอยางนอย 
1 ครั้ง ในทุก 5 ป 

ทุก 5 ป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที ่ 11 

11.3 จํานวนครั้งและ
จํานวนบคุลากรที่
รวมมือกับสถาน
ประกอบการ       
หนวยงาน  ชุมชน  
และทองถิน่ในการ
พฒันาหลักสูตร 

- รายงานการประเมนิผล
การใชหลักสูตร 

- ฝายวิชาการ 

แบบสาํรวจ - ความถี ่ ไมนอยกวาภาคเรยีนละ 1 
ครั้ง จํานวนไมนอยกวา 1 
คน ในแตละสาขาวชิาที่
เปดสอน 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที ่ 11 

11.4 ระดับความตองการ  
ความหลากหลาย 
ความยืดหยุนของ
หลักสูตร 

- รายงานผลความตองการ   
หลักสูตร 

- งานวิจัยสถาบัน 

แบบสาํรวจ - คาเฉลี่ย 
- สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

- ความถี ่

ไมต่ํากวาระดับ 3 จาก 5 
ระดับ 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที ่ 11 
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มาตรฐาน ตัวบงชี้ / คาบงชี้ แหลงขอมูล /  
ผูใหขอมูล 

วิธีการเก็บ        
ขอมูล /เครือ่งมอื 

สถิติที่ใช/การ
วิเคราะหขอมูล 

เกณฑการประเมิน ชวงเวลาการ
ประเมนิ 

ผูรับผิดชอบ 

12. สถานศึกษามีการ
จัดระบบการประกนั
คุณภาพภายใน  โดยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา  และ
สามารถรองรับการประกนั
คุณภาพภายนอก  เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

12.1 ระดับความคิดเหน็
ของบุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบขอมูล
สารสนเทศ 

- รายงานความคิดเหน็ 
เกี่ยวกับระบบขอมูล
สารสนเทศ  ขอมูลระบบ
สารสนเทศ 

- ฝายวางแผนฯ  งานวจิัย
สถาบัน 

แบบสาํรวจ - คาเฉลี่ย 
- สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

- ความถี ่

ไมต่ํากวาระดับ 3 
จาก 5 ระดับ 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที ่ 12 

12.2 ความครบถวนของการ
ดําเนนิการตาม
มาตรฐานการประกนั
คุณภาพภายในตาม
แผนและมีมาตรฐานที่
เปนเอกลักษณของ
ตนเอง 

- รายงานการศึกษาตนเอง 
(SSR) รายงานการ
รวบรวมขอมูลจาก
คณะกรรมการประจาํ
มาตรฐาน 

- ฝายประกันคุณภาพ 
- งานวิจัยสถาบัน 

แบบสาํรวจ - การ
วิเคราะห 
เนือ้หา 

ไมนอยกวารอยละ 3     
ของมาตรฐานทั้งหมด 
และมีมาตรฐานที่เปน       
เอกลักษณ  1  มาตรฐาน 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที ่ 12 

12.3 ระดับความรวมมอื
ของบุคลากรทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
ในการจัดทาํ
แผนพฒันาคุณภาพ         
อาชีวศึกษา 

- รายงานความรวมมอืใน
การจัดทาํแผนพัฒนา      
คุณภาพ อาชีวศึกษา 

- ฝายวางแผนและพฒันา    
งานวิจัยสถาบัน 

แบบสาํรวจ - ความถี ่ ไมต่ํากวาระดับ 3 จาก        
5 ระดับ 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที ่ 12 

12.4 ระดับความเหมาะสม
ของการประเมนิ      
คุณภาพและจัดทํา          
รายงานประจําป 

- รายงานประจําป  รายงาน
ของคณะกรรมการประจํา
มาตรฐาน 

- ฝายวางแผนและพฒันา 
- ฝายประกันคุณภาพ 

แบบสาํรวจ - คาเฉลี่ย 
- สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

- ความถี ่

ไมต่ํากวาระดับ 3 จาก        
5 ระดับ 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที ่ 12 

12.5 ระดับความเหมาะสม
ของการนาํผลการ
ประเมนิภายในไปใช
ในการรายงานพฒันา
สถานศึกษา 

- รายงานการจัดทํา
แผนพฒันา 

- ฝายวางแผนและพฒันา 

แบบสาํรวจ - คาเฉลี่ย 
- สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

- ความถี ่

ไมต่ํากวาระดับ 3 จาก        
5 ระดับ 

ปลายป คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที ่ 12 



*  สถานศกึษาสามารถปรับเปลี่ยนได  ตามบริบทของสถานศกึษา   

*  เกณฑการประเมิน  สถานศึกษากาํหนดเอง                                                        
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หนวยท่ี  6 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) 

เม่ือสถานศึกษาไดดําเนินการตามแผนท่ีวางไวสําหรับการประกันคุณภาพภายใน 
ภายใตกรอบมาตรฐานท่ีกําหนดแลวทําการประเมินตนเองครบถวนตามมาตรฐานในรอบ 1 ป  
สถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองในรูปเอกสารที่แสดงข้ันตอนรายละเอียด    
ตาง ๆ เพื่อเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และเสนอใหสาธารณชนไดทราบผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาอยางตอเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

หลักการจัดทํารายงาน   

1. รูปแบบการจัดทํารายงานไมมีรูปแบบตายตัว ใหสถานศึกษาพิจารณาตามความ
เหมาะสม โดยใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา   

2. เนื้อหาในรายงาน ควรเสนอแบบกระชับ ใชภาษาอานเขาใจงาย นําเสนอขอมูลท้ัง
ในเชิงปริมาณ และคุณภาพ  อาจมีการนําเสนอในรูปแผนภูมิ กราฟ ตาราง ตามความเหมาะสม  

3. เนนการเปล่ียนแปลงในชวงเวลา 1 ป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

4. การนําเสนอขอมูลอางอิง ควรเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอการ
พิจารณารายละเอียดในรายงาน โดยเนนหลักฐาน เอกสารท่ีใชจริง  

5. รายงานควรมีความยาวประมาณ 50 - 100 หนา 

องคประกอบของเนื้อหาในรายงาน   
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีจัดทําข้ึนเสนอตอหนวยงานตนสังกัด

หรือสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ควรมีองคประกอบ ดงันี้ 
1. ขอมูลพื้นฐาน  (บทนํา) 

1.1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
ช่ือสถานศึกษา  ท่ีต้ัง  ท่ีอยูและเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดสะดวก  สังกัด

สถานศึกษา  ประวัติ  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายของสถานศึกษา  ระบบโครงสราง  
การบริหาร  ฯลฯ 

1.2  ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา 
หลักสูตรท่ีเปดสอน   จํานวนนักศึกษา ฯลฯ 

 1.3 ขอมูลเกี่ยวกับอาจารย บุคลากร  
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จํานวนอาจารย  บุคลากร  วุฒิการศึกษา  สาขาท่ีสอน  หนาท่ีความรับผิดชอบ
นอกเหนือจากการสอน ฯลฯ 

1.4 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
จํานวนอาคาร หองเรียน  โรงฝกงาน  หองสมุด  หองประชุม  หองปฏิบัติการ                 

สนามกีฬา  ฯลฯ   
งบประมาณ รายรับ-รายจาย (แหลงท่ีมาของรายรับ)  การจัดสรรงบประมาณ

จําแนกตามประเภทรายจาย  ฯลฯ   
 1.5  ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน  

สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  เขตพื้นท่ีบริการ  ความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

1.6  เกียรติยศช่ือเสียง  ผลงานดีเดนท่ีสถานศึกษาไดรับ 
 

2 วิธีดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบงชี้
การประกันคุณภาพภายใน 

2.1 วิธีดําเนินงาน 
  กลาวถึงรองรอยหลักฐานของความตระหนัก (Awareness) เกี่ยวกับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในตามปรัชญา และพันธกิจของสถานศึกษาในภาพรวม 
  อธิบายเกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษาไดดําเนินงาน  ซ่ึงแสดง
ถึงความพยายาม (Attempt) ในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคในแตละตัวบงช้ีของการ
ประกันคุณภาพภายใน 

2.2 ผลการดําเนินงาน 
  อธิบายผลท่ีไดจากการดําเนินงาน  ซ่ึงแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) 
ของความพยายามในการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมตามตัวบงช้ีนั้น 

2.3 ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 
  พิจารณาจากรองรอยหลักฐานเก่ียวกับความตระหนัก ความพยายาม และ
ผลสัมฤทธ์ิ แลวสรุปผลการประเมินตามตัวบงช้ีนั้นวาประสบผลสําเร็จในระดับใด  โดยประเมิน
แตละตัวบงช้ีในทุกมาตรฐานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด และประเมินภาพรวมรายมาตรฐาน
จากคาฐานนิยมของตัวบงช้ี 

3 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
3.1 ผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

  ควรรายงานสรุปผลในรูปตาราง หรือแผนภูมิ 
3.2 จุดแข็ง จุดออน ของสถานศึกษา 

  มาตรฐานท่ีเปนจุดแข็ง หมายถึงมาตรฐานท่ีมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี   
3.3 แผนพัฒนาสถานศึกษา   
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  จากผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน นํามาเปนขอมูล
ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในปตอไป โดยกําหนดชวงเวลาดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตาม
ความเหมาะสม 

4. ภาคผนวก 
  สถานศึกษานําเสนอขอมูล สถิติตาง ๆ  เพื่อใชประกอบการพิจารณา  
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ตัวอยาง 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
 
 
 
 

ของวิทยาลัย ................................ อําเภอ ............................... 
 

จังหวดั ........................................................ 
 
 

ระดับ / ประเภทวิชาท่ีเปดสอน ................................................ 
 
 

สังกัด ....................................................... 
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คํานํา 
 
 ...................................................………….......................................................... 
........................................................................................................................………… 
........................................................................................................................………… 
........................................................................................................................………… 
........................................................................................................................………… 
........................................................................................................................………… 
........................................................................................................................………… 
........................................................................................................................………… 
........................................................................................................................………… 
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สารบัญ 
 

........................................................................................................................………… 

........................................................................................................................………… 

........................................................................................................................………… 

........................................................................................................................………… 

........................................................................................................................………… 

........................................................................................................................………… 

........................................................................................................................………… 

........................................................................................................................………… 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.  ขอมูลพื้นฐาน 
      1.1  ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา  
 1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 
 ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 1.1.2 ขนาดและท่ีต้ัง 
 ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 1.1.3 ปรัชญา 
 ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 1.1.4 วิสัยทัศน 
 ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 1.1.5 พันธกิจ 
 ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 1.1.6 เปาหมายสถานศึกษา 
 ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 1.1.7 ระบบโครงสรางการบริหาร 
 วิทยาลัยไดกระจายอํานาจการบริหารงานใหบุคลากรในวิทยาลัยไดรวมกันคิด รวม
ตัดสินใจ และปฏิบัติรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน และผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนมี
โครงสรางการบริหารงาน  ดังนี้ 
 

(แผนภมิูโครงสรางการบริหารของวิทยาลัย) 
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      1.2 ขอมูลเก่ียวกับนักศึกษา 
 จํานวนนักศึกษา และบุคลากร ของวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2544 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนนกัศึกษาแตละระดับช้ันแยกตามจํานวนเพศ 

 

ระดับช้ัน 
จํานวนนักศึกษา 

ชาย หญิง รวม คิดเปนรอยละ 
ปวช. 1     
ปวช. 2     
ปวช. 3     
รวม     

ปวส. 1     
ปวส. 2     
รวม     

รวมท้ังหมด     
 

      1.3  ขอมูลเก่ียวกับอาจารย  บุคลากร 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา 
 

ประเภทวุฒิ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
1.ปริญญาเอก     
2.ปริญญาโท     
3.ปริญญาตรี     
4.อนุปริญญา     
5.ตํ่ากวาอนุปริญญา     
6.ไมมีวุฒิทางครู     
7.ลูกจาง     

รวมท้ังหมด     
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหนาท่ี และเพศ 
 

ตําแหนง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
ธุรการ     
หองสมุด     
แนะแนว     
ทะเบียน-วัดผล     
คอมพิวเตอร     
พยาบาล     
แมครัว     
ฯลฯ     

รวมท้ังหมด     
 
      1.4  ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากร 
  …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
      1.5  ขอมูลเก่ียวกับชุมชน 
 …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
      1.6  เกียรติยศชื่อเสียงของวิทยาลัย / จุดเดนสําคัญของวิทยาลัย 

(ไดรับรางวัลอะไรบาง) 
 …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 115 

 (ตัวอยาง) 
 เปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 
2544 ซ่ึงจากการระดมความคิดของคณะอาจารย นักเรียน และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ สรุปประเด็น
สําคัญในการพัฒนาผูเรียน ดังนี้ 
 เปาหมายการพัฒนาท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวมของนักศึกษาแตละระดับช้ันผาน
เกณฑของวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 80  
 เปาหมายการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุมใหเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
 เปาหมายการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาผูเรียนทุกระดับช้ันใหเปนผูมีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม 
 เปาหมายการพัฒนาท่ี 4 ชุมชน และองคกรทองถ่ินมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัย 
 เปาหมายการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาปรับปรุงทักษะของอาจารยเพื่อพัฒนาความกาวหนาใน
ดานการเรียนรูของผูเรียนในเร่ืองเทคนิคการสอนทุกกลุมวิชา และทางดานเทคโนโลยี 
 เปาหมายการพัฒนาท่ี 6 เพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการสอนของอาจารยในดานการ
วิจัยในช้ันเรียน และการประเมินตามสภาพจริง 
 ในการดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาขางตน วิทยาลัยไดกําหนดสภาพความสําเร็จไว
ดังนี้ 
 

เปาหมายการพัฒนา สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวัง 
เปาหมายท่ี 1  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวมของ
นักศึกษาแตละระดับช้ันผานเกณฑของ
วิทยาลัยอยางนอยรอยละ 80 

 
- จํานวนนกัศึกษาโดยรวมของแตละระดับช้ันผานเกณฑ
ประเมินของวทิยาลัยอยางนอยรอยละ 80  

เปาหมายท่ี 5 
พัฒนาปรับปรุงทักษะของอาจารยเพื่อ
พัฒนาความกาวหนาในดานการเรียนรูของ
ผูเรียนในเร่ืองเทคนิคการสอนทุกกลุมวิชา 
และทางดานเทคโนโลยี 

 
- ครูทุกคนไดเขารวมโครงการ และไดรับการฝกอบรม 
นํามาจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหเกดิประโยชนตอ
ผูเรียนในสถานศึกษาไดจริง 
- ครูท่ีไดเขารวมโครงการทุกคนไดรับการประเมินวา
ประสบความสําเร็จในการเขารับการฝกอบรม 
 

(เปาหมาย และสภาพความสําเร็จท่ีคาดหวังอ่ืน ๆ  ใหจัดทํากรณีเดียวกัน) 
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2.  วิธีการดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน  และผลการประเมิน 
 
2.1  วิธีการดําเนินงาน 
 ในการดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาขางตน วิทยาลัยไดกําหนดยุทธศาสตรดังนี้ 
 
 

เปาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร 
เปาหมายท่ี 1  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวมของ
นักศึกษาแตละระดับช้ันผานเกณฑของ
วิทยาลัยอยางนอยรอยละ 80 

 
- พัฒนา/อบรมครู ทุกสาขาวิชา ในดานเทคนิคการสอน 
- จัดกิจกรรมการเรียน การสอนท่ีหลากหลายเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 
- จัดการสอนซอมเสริม 
-      ฯลฯ 

เปาหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร 
เปาหมายท่ี 5 
พัฒนาปรับปรุงทักษะของอาจารยเพื่อ
พัฒนาความกาวหนาในดานการเรียนรูของ
ผูเรียนในเร่ืองเทคนิคการสอนทุกกลุมวิชา 
และทางดานเทคโนโลยี 

 
- ใหครู ทุกสาขาวิชา ไดเขารวมโครงการฝกฝนทักษะ

การสอนในกลุมวิชาตาง ๆ 
- ใหครูไดเขารวมการอบรมในดานการสราง และใชส่ือ

การสอนทางดานเทคโนโลย ี
 
 

 
 

(ยุทธศาสตรอ่ืน ๆ ใหจัดทํากรณีเดียวกัน) 
 
 วิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยการดําเนินงานท่ีเนนผลงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของกรมอาชีวศึกษา 3 ดาน คือ ดานผูสําเร็จการศึกษา และผูเรียน ดานกระบวนการ และ
ดานปจจัย รวมท้ังหมด 12 มาตรฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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มาตรฐานดานผูสําเร็จการศึกษาและผูเรียน             
 มาตรฐานท่ี 1  ผูสําเร็จการศึกษามีความรูเชิงวิชาการ มีทักษะในวิชาชีพ และทักษะชีวิต
อันสงผลตอการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ            
 
 มาตรฐานท่ี 2  ผูเรียนมีการพัฒนาความรูในทักษะพื้นฐาน ทักษะในการปฏิบัติงาน และ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม  
 มาตรฐานท่ี 3  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีความรักในอาชีพ และเปนสมาชิก   
ท่ีดีของสังคม 
 
มาตรฐานดานกระบวนการ            
 มาตรฐานที่ 4  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร จัดระบบเครือขายในการจัดการ
อาชีวศึกษารวมท้ังสงเสริมความรวมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน แหลงการเรียนรูตาง ๆ เพื่อ
การสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานท่ี 5  สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เนนการฝกปฏิบัติจริง เรียนรู
จากประสบการณจริง และมีการประเมินผลตามสภาพจริง 
 มาตรฐานท่ี 6  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได และเนน
การมีสวนรวม 
 มาตรฐานท่ี 7  สถานศึกษามีการสงเสริมการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ 
เผยแพรสูสาธารณชน และนําไปพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ 
 มาตรฐานท่ี 8  สถานศึกษามีการบริการทางวิชาชีพท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน 
ทองถ่ินเพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญา และมีการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
มาตรฐานดานปจจัย 
 มาตรฐานท่ี 9  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู และการฝกปฏิบัติรวมถึงความปลอดภัยของผูเรียน 
 มาตรฐานท่ี 10  ผูสอนและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในวิชาท่ีสอนการปฏิบัติหนาท่ี และพัฒนาตนเองใหทันตอเทคโนโลยี 
 มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับเทคโนโลยีในงานอาชีพ และสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน 
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 มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยเปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 
2.2  ผลการดําเนินงาน 
 วิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

• การวางแผนงานของสถานศึกษา ใชการจัดการบริหารแบบมีสวนรวมโดยผูบริหาร 
ครู อาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษา ท้ังนี้สถานศึกษา และชุมชนมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายใต
แตละมาตรฐานวาตองมีการใหเกิดสัมฤทธิผลในดานใด ระดับใด มีการกําหนดเกณฑ
มาตรฐานสําหรับตัดสินระดับความสําเร็จ มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม โครงสราง 
เพื่อนําการปฏิบัติโดยผูเกี่ยวของเปนผูเสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการ
กํากับติดตาม 

• การนําแผนสูการปฏิบัติ กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมีกลไก
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ จากผูท่ีไดรับมอบหมายเปนระยะ ๆ ตามตารางท่ีกําหนด 
และมีการรายงานผลความกาวหนาท้ังท่ีเปนลายลักษณอักษร และโดยการจัดการ
ประชุม 

• การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการ และไมเปน
ทางการ สถานศึกษามีการจัดต้ังคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการ
ดําเนินงาน และรายงานผลตอท่ีประชุม 

• การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงานการ
ประเมินตนเอง เผยแพรใหกับผูท่ีเกี่ยวของทราบ และการจัดประชุมเพื่อการระดม
ความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป หากผลการประเมินปรากฏวา
มาตรฐานการศึกษาดานใดมีการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
สถานศึกษาจะใหผูท่ีเกี่ยวของจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุง โดยมีการกําหนดยุทธวิธี 
แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดําเนินการ ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานและวิธีการ
ติดตามประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุงดังกลาวจะนําเสนอตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาพิจารณา และขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากจําเปนตองใช
ทรัพยากรในการดําเนินงาน และตองการใหชุมชนชวยเหลือ 
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  ในแตละเดือนวิทยาลัยจัดใหมีการประชุมบุคลากร ครู อาจารย เดือนละคร้ัง ท้ังนี้
เพื่อตรวจสอบการดําเนินงาน และประชุมหารือประเด็นตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาทางแกไข
และปองกันปญหา 
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2.3  ผลการดําเนินงานแตละมาตรฐาน และตัวบงชี ้
 
มาตรฐานดานผูสําเร็จการศึกษา และผูเรียน  (ตัวอยาง) 
 
มาตรฐานท่ี  3 ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  มีความรักในอาชีพ  และเปนสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 
ตัวอยางสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานดานผูสําเร็จการศึกษา และผูเรียน 

ภาพการวิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  ดานผูเรียน  ตามแผนภูมิแทง 
 
หมายเหตุ 
 
   =   ผลการดําเนินงาน   =    เกณฑ 
 
มาตรฐานดานนักเรียนมีตัวบงช้ี  5  ตัว  คือ 
ตัวบงช้ี  1 มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความมีวินัยในการปฏิบัติงาน 
ตัวบงช้ี  2 รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
ตัวบงช้ี  3 มีพฤติกรรมแสดงถึงความรัก  ความภูมิใจ  และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพท่ีเรียน 
ตัวบงช้ี  4 มีพฤติกรรมท่ีหลีกเล่ียง และไมเกี่ยวของกบัสารเสพติด และอบายมุข 
ตัวบงช้ี  5 มีสวนรวมในกิจกรรม / โครงการ  อนุรักษส่ิงแวดลอม  พัฒนาชุมชน  สืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี ภมิูปญญาทองถ่ิน และกจิกรรมอื่น ๆ  ของสถานศึกษา 

ตัวบงช้ี 0

10

20
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40

50

60

70

80
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จุดเดน   มาตรฐานท่ี  3 
1. นักเรียน/นักศึกษา  มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม/โครงการ  อนุรักษส่ิงแวดลอม  พัฒนาชุมชน  

สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาอยู
ในระดับดีมาก  มากกวารอยละ  80) 

2. นักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรมท่ีหลีกเล่ียง และไมเกี่ยวของกับสารเสพติด และอบายมุขอยูใน
ระดับดีมาก  (มากกวารอยละ  80) 

3. นักเรียน/นักศึกษา มีวินัยในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  เปนท่ีนาพอใจ 
 
จุดท่ีตองพัฒนา  มาตรฐานท่ี  3 
1. นักเรียน/นักศึกษา มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และสามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนไดในระดับตํ่าจะตองปรับปรุงพฤติกรรมดานนี้ 
2. นักเรียน/นักศึกษา  มีความรัก  ความภูมิใจ  และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพท่ีเรียนอยูในระดับตํ่า 
 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  มาตรฐานท่ี  3 
1.    
…………………………………………………………………………………………………… 
       (โครงการ / กิจกรรม / งาน  ท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หรือแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 
       ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน / ตัวบงช้ี) 
2.    
…………………………………………………………………………………………………… 
3.    
…………………………………………………………………………………………………… 
 
3.  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 
3.1  ผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในโดยสรุป 
 การประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัย  พบวามาตรฐานวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานใน
ระดับท่ีนาพอใจ  แตงบางมาตรฐานวิทยาลัยยังดําเนินการไดไมเปนท่ีนาพอใจ  ซ่ึงพอสรุปได
ดังตอไปนี้ 
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• มาตรฐานท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีนาพอใจ 
 1.1  มาตรฐานดานผูสําเร็จการศึกษา และผูเรียน  ประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้ 
  1.  ……………………………………………………………………………… 
  2.  ……………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
 
 1.2  มาตรฐานดานกระบวนการ  ประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้ 
  1.  ……………………………………………………………………………… 
  2.  ……………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
 1.3  มาตรฐานดานปจจัย  ประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้ 
  1.  ……………………………………………………………………………… 
  2.  ……………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
 

• มาตรฐานท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีไมนาพอใจ 
 2.1  มาตรฐานดานผูสําเร็จการศึกษา และผูเรียน  ประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้ 
  1.  ……………………………………………………………………………… 
  2.  ……………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
 2.2  มาตรฐานดานกระบวนการ  ประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้ 
  1.  ……………………………………………………………………………… 
  2.  ……………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
 
 2.3  มาตรฐานดานปจจัย  ประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้ 
  1.  ……………………………………………………………………………… 
  2.  ……………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
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3.2  จุดแข็งของวิทยาลัยโดยภาพรวม  จากการผลการประเมินทุกมาตรฐาน 

• (มาตรฐานอะไรบาง)………………………………………………………………………… 
 

• จุดท่ีตองพัฒนาของวิทยาลัยโดยภาพรวม  จากการประเมินทุกมาตรฐาน 
 
3.3  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 วิทยาลัยไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย  ซ่ึงไดจัดทําในรูปแบบของโครงการ / กิจกรรม  พอสรุปภาพรวม ไดดังนี้ 

• แผนพัฒนาผูเรียน 
  1.  ……………………………………………………………………………… 
  2.  ……………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 

• แผนพัฒนาบุคลากร  และครู  อาจารย 
  1.  ……………………………………………………………………………… 
  2.  ……………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 

• แผนพัฒนาทางดานการบริหาร  จัดการ 
  1.  ……………………………………………………………………………… 
  2.  ……………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
 

• แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากร 
  1.  ……………………………………………………………………………… 
  2.  ……………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
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• ส่ิงท่ีตองการความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
(ตัวอยาง) 

1. ความชวยเหลือทางดานวิทยาการในการพัฒนาบุคลากร  ครู  อาจารย  ในวิทยาลัย  
จากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  ในทองถ่ิน 

2. การชวยเหลือจากชุมชน  และหนวยงานตนสังกัดในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 
3. การชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณทางเทคโนโลยี  จากภาครัฐ และ

เอกชน 
4. เอกสาร  คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด  รวมท้ังการ

ปฏิรูปการเรียนรู  และการปฏิรูปการบริหารจัดการ 
5. การไดรับการนิเทศ  ติดตาม  งานทางดานวิชาการอยางตอเนื่อง 

4.  ภาคผนวก 
 …………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 



หนวยที่  7 
การนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา 

 
  หลังจากที่สถานศึกษาไดนําการประเมินผลการดําเนินงานในแตละมาตรฐานตัวบงชี้  
สําหรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแลว  ผลการประเมินสามารถนําไปใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาได ดังตอไปนี้ 
  1.  การปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหาร  คณาจารย และบุคลากรในสถานศึกษา 
 จากผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน และตัวบงช้ีที่ใชเปนกรอบการ
ประกันคุณภาพภายใน  จะทําใหสถานศึกษาทราบวาขอมูลดังกลาวเกี่ยวของกับบุคลากรรายใด  หรือ
กลุมใด  หรือหนวยงานใดในสถานศึกษา  ขอมูลดังกลาวจะนําไปสูการหาสาเหตุของปญหาที่ทําให
ไดผลตามรายงานการประเมิน  จึงตองกําหนดแนวทางแกไขในมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติไดผลดี
อยูแลว  จะรักษาระดับความดีไวอยางไร 
  2.  จัดทําเปนสารสนเทศ 
 สถานศึกษาจะตองนําผลที่ไดจากการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบงช้ีท่ีกําหนด
มาจัดทําเปนสารสนเทศท่ีพรอมจะนํามาใชในการกําหนดนโยบาย  วางแผน  หรือแนวทางการปฏิบัติ
ไดอยางสะดวก  รวดเร็ว  เปนปจจุบัน  และงายตอการนําไปใชประโยชน  และการทําความเขาใจของ
หนวยงานจากภายนอกท่ีตองการขอขอมูลของสถานศึกษาไปใชประโยชน  และเม่ือสถานศึกษาตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  ดังน้ัน  การจัดทําสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา และใหประโยชนกับ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  จึงเปนส่ิงจําเปน และมีความสําคัญอยางย่ิง 
  3.  การวางแผน 
 ผลการประเมินสําหรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในแตละป  จะ
นํามาใชประโยชนสําหรับการจัดทําแผนพัฒนา หรือแผนปฏิบัติการในปตอไป  เพื่อที่จะทําใหการ
ปฏิบัติการในแตละดานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงอาจจะตองนํามาปรับปรุงแผนท่ีเกี่ยวกับ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบ  ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ  การประเมินผล  ซ่ึงจะตองพิจารณาใน
รายละเอียดตามสภาพ และความเหมาะสมของแตละโครงการ หรือกิจกรรมตามมาตรฐานท่ีกําหนด 



หนวยที่  8 
การเตรียมความพรอมเพือ่รับการประเมินภายนอก 

 
  ในการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประเมินภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา  หรือ  สมศ.  นั้น  สถานศึกษาจะตองมีการ
จัดเตรียมความพรอมในหัวขอตอไปนี้ 
  1.  การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (Self – Assessment  Report  :  SAR)  เม่ือ
สถานศึกษาไดมีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแผนท่ีไดจัดทําไวแลว และ
ดําเนินการประเมินผลพรอมจัดทํารายงานการประเมินตนเองเรียบรอยแลว  สถานศึกษามีหนังสือแจง
ความพรอมเพื่อรับการประเมินภายนอกมายัง  สมศ.  และกรมอาชีวศึกษากับสงเอกสารรายงานการ
ประเมิน   ตนเองมายัง  สมศ.  ตามจํานวนที่  สมศ.  กําหนด  แลวรอการนัดหมายจากทีมประเมินของ   
สมศ.  ที่จะประสาน และแจงกําหนดการท่ีเหมาะสมตามความเห็นชอบจากสถานศึกษา  และทีม
ประเมินใหทราบ   แนนอน 
  2.  บุคลากรในสถานศึกษา 
 เม่ือสถานศึกษามีมติเห็นชอบรวมกับทีมประเมินภายนอกจาก  สมศ.  แลววา  จะ
มาประเมินสถานศึกษาในชวงวัน  เวลาใด  สถานศึกษาควรจะแจงใหบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
ทราบถึงกําหนดการมาตรวจเย่ียมสถานศึกษาหรือหากมีรายละเอียดของตารางการปฏิบัติการในการ
ประเมินภายนอก  ซ่ึง  สมศ.  ใชคําวาการตรวจเย่ียมก็ควรแจงใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาทราบ
โดยพรอมเพรยีงกนั  และแจงใหทุกคนไดมาปฏิบัตหินาท่ีพรอมกบัแจงใหทราบถงึการใหความรวมมือ
กับทีมประเมินที่จะเขามาตรวจเย่ียมหากมีการซักถาม  สัมภาษณ  หรือขอศึกษาเอกสาร  ขอมูลที่
เกี่ยวกับงานที่บุคลากรแตละคนรับผิดชอบ  และควรประชาสัมพันธใหนักเรียน  นักศึกษาของ
สถานศึกษาทราบดวย 
  3.  สถานท่ี 
 การตรวจเย่ียมสถานศึกษาของทีมประเมินภายนอกจาก  สมศ. น้ัน  เม่ือทีม
ประเมินเขาไปยังสถานศึกษาที่ขอรับการการประเมินตามท่ีนัดหมายแลว  กอนปฏิบัติการตรวจเย่ียม  
จะตองมีการประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค  วิธีการประเมิน  การรายงานผลการประเมิน และแนะนําทีม
ประเมินใหบุคลากรในสถานศึกษาไดทราบ  ดังนั้น  สถานศึกษาควรจัดเตรียมหองประชุมใหพรอม
และแจงใหบุคลากรเขารับฟงการช้ีแจงรายละเอียดตาง ๆ  จากทีมประเมินโดยพรอมเพรียงกัน  เพ่ือให
เกิดความคุนเคย และรูจักตัวผูประเมินเปนเบ้ืองตน  เพราะหากในระหวางการตรวจเยี่ยม  คณะ           
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ผูประเมินอาจจะมีการซักถาม  ขอขอมูลจะไดใหความรวมมือโดยมิตองสงสัย  หรือทําความเขาใจกัน
ซํ้า ๆ กัน  นอกจากนั้น  สถานศึกษาอาจมีการจัดเตรียมหองสําหรับทีมประเมินภายนอกจะไดประชุม  
หรือทํางานในระหวางการตรวจเย่ียม  ส่ิงอํานวยความสะดวกเทาท่ีจําเปนเกี่ยวกับการประเมิน
สถานศึกษา 
  4.  เอกสารหลกัฐานตาง ๆ 
 เนื่องจากการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จะตองมีการจัดทํา
เอกสารหลักฐานตาง ๆ  เชน  โครงการ  คําส่ัง  เครื่องมือประเมิน  เอกสารสรุปผลการประเมิน
โครงการ  หรือกิจกรรมรูปถาย  หลักฐานรางวัล หรือใบประกาศเกียรติคุณที่สถานศึกษา  รวมทั้ง
หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของตามมาตรฐานตัวบงช้ีในการประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษาจะตอง
จัดเก็บไวอยางเปนระบบตามสถานท่ีต้ังของหนวยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อเปนการเตรียมพรอมที่จะให
คณะกรรมการประเมินไดนํามาพิจารณาประกอบการประเมิน  การจัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ นั้น  
เนนการประหยัด  สาระครบถวน  สมบูรณ  ตามสภาพการปฏิบัติจริง 
  5.  การตอนรบั 
 สถานศึกษาเตรียมการตอนรับตามปกติ  เปนการประหยัดไมตองจัดเตรียม
ของขวัญหรือของชํารวยใหทีมประเมินภายนอก  รวมท้ังไมตองจัดเตรียมอาหารใหกรณีที่ผูประเมิน
สามารถหา สถานที่รับประทานอาหารไดสะดวก  กรณีที่สถานศึกษาจัดเตรียมอาหารใหทีมประเมิน
จะตองจายคาอาหารใหดวย 
 
 



 

ภาคผนวก 
 
 
- ความสอดคลองของมาตรฐาน และตัวบงช้ีในการประกนัคุณภาพภายในกับมาตรฐาน และตัวบงช้ี  

เพื่อการประเมนิคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปรญิญา 
- คูมือนโยบายการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- คูมือกํากับติดตามการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ความสอดคลองของมาตรฐาน และตวับงชี้ในการประกนัคุณภาพภายใน 

และมาตรฐาน และตวับงชี้ เพ่ือการประเมนิคุณภาพภายนอกระดับอดุมศึกษาต่ํากวาปริญญา 
 

มาตรฐานการอาชวีศึกษา 
สําหรับการประกันคุณภาพภายใน 

มาตรฐานเพือ่การประเมินภายนอก 
ระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปรญิญา 

มาตรฐานท่ี ตวับงชี ้ มาตรฐานที ่ ตวับงชี้ 
1 1.1 - - 
 1.2 1 1.1 
 1.3 1 1.2 
 1.4 1 1.3 

2 2.1 - - 
 2.2 - - 
 2.3 - - 
 2.4 - - 
 2.5 - - 

3 3.1 - - 
 3.2 - - 
 3.3 - - 
 3.4 - - 
 3.5 6 6.1 

4 4.1 3 3.1 , 3.4 
 4.2 7 7.3 
 4.3 2 2.4 
 4.4 2 2.1 
 4.5 3 3.7 
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มาตรฐานการอาชวีศึกษา 
สําหรับการประกันคุณภาพภายใน 

มาตรฐานเพือ่การประเมินภายนอก 
ระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปรญิญา 

มาตรฐานท่ี ตวับงชี ้ มาตรฐานที ่ ตวับงชี้ 
5 5.1 - - 
 5.2 2 2.1 
 5.3 - - 
 5.4 - - 
 5.5 - - 

6 6.1 7 7.1 
 6.2 3 3.2 , 3.3 , 3.6 
  5 5.2 
  6 6.2 
  7 7.2 , 7.4 , 7.5 , 7.6 
 6.3 7 7.1 
 6.4 - - 
 6.5 - - 

7 7.1 4 4.1 
 7.2 4 4.2 
 7.3 - - 
 7.4 4 4.3 

8 8.1 - - 
 8.2 5 5.1 
 8.3 - - 

9 9.1 - - 
 9.2 - - 
 9.3 2 2.2 , 2.3 
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มาตรฐานการอาชวีศึกษา 
สําหรับการประกันคุณภาพภายใน 

มาตรฐานเพือ่การประเมินภายนอก 
ระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปรญิญา 

มาตรฐานท่ี ตวับงชี ้ มาตรฐานที ่ ตวับงชี้ 
10 10.1 - - 

 10.2 - - 
 10.3 3 3.5 
 10.4 - - 
 10.5 - - 

11 11.1 - - 
 11.2 - - 
 11.3 - - 
 11.4 - - 

12 12.1   
 12.2 8 8.1 
 12.3   
 12.4   
 12.5   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8                                      8.2 
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คูมือนโยบาย 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย…………………………….จังหวัด………………. 
สถาบัน……………………………………………. 
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คํานํา 

 
  ………………………………………………………….…………………… 
    ……………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………. 
                        ………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………. 
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สารบัญ 
 
 คํานํา        หนา 
 บทท่ี 1  บทนํา 

- ความจําเปนของการประกันคุณภาพภายใน 
- การประกันคุณภาพตาม พรบ.การศึกษา 

พ.ศ. 2542 
- สภาพปจจุบนัของการประกนัคุณภาพภายใน 
- นโยบายการประกันคุณภาพ 
- วัตถุประสงค 
- เปาหมาย 
- มาตรการการประกันคุณภาพ 

บทท่ี 2  แนวคดิและหลกัการ 
- แนวคิดเกีย่วกบัระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
- แนวคิดตามหลักการบริหารการจัดการ 
- โครงสรางการประกันคุณภาพการศึกษา 
- กรอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
- หลักการสําคัญการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

บทท่ี 3  การดาํเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
- ข้ันตอนการดําเนินการประกนัคุณภาพ 
- การเตรยีมการกอนการดําเนนิการ 
- การดําเนินการ 
- การจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง หรือรายงานประจําป 

 บทท่ี 4  บทบาทของผูเกี่ยวของ 
- บทบาทดั้งเดิม 
- บทบาทที่พึงประสงค 
- บทบาทองผูดาํเนินการ 
- ผลท่ีผูมีสวนรวมจะไดรับ 
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สารบัญ (ตอ) 
 
 คํานํา        หนา 

 
บทท่ี 5  ยุทธศาสตรสูความสาํเร็จ 

- ภาวะผูนําของผูบริหาร 
- การทํางานเปนทีม 
- การสรางความตระหนัก 
- การกําหดนความรับผิดชอบ 
- การวางแผน และกํากับดแูล 
- การมีสวนรวม  

ภาคผนวก 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.  ความจาํเปนของการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
2.  การประกนัคุณภาพตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
3.  สภาพปจจบุันของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
4.  นโยบายการประกันคุณภาพ 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
5.  วตัถุประสงค 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
6.  เปาหมาย 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
7.  มาตรการการประกนัคุณภาพ 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
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บทที ่2 
แนวคิด และหลักการ 

 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพทางการศกึษา 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
2.  แนวคิดตามหลกัการบรหิาร การจัดการการประกันคณุภาพ 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
3.  โครงสรางการประกนัคณุภาพการศึกษา 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
4.  กรอบการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
5.  หลกัการสําคัญการประกันคุณภาพ 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
6.  มาตรฐานการอาชวีศึกษา 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
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บทที ่3  
การดําเนินงานประกันคณุภาพภายใน 

 
1.  ขั้นตอนการดาํเนินการประกนัคุณภาพ 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
2.  การเตรยีมการกอนการดาํเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
3.  การดําเนินการประกันคณุภาพภายใน 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
4.  การจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรอืรายงานประจาํป (SSR/SAR) 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
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บทที ่4 
บทบาทของผูเกี่ยวของ 

 
1.  บทบาทดั้งเดิมของบุคลากรทุกคน 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
2.  บทบาทท่ีพึงประสงคของบุคลากรทุกคน 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
3.  บทบาทของผูดําเนินการประกันคุณภาพ 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
4.  ผลท่ีผูมีสวนรวมจะไดรบั 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
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บทที ่5 
ยุทธศาสตรสูความสําเร็จ 

 
1.  ภาวะผูนาํของผูบริหาร 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
2.  การทํางานเปนทีม 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
3.  การสรางความตระหนักใหเกิดความรูความเขาใจ 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
4.  การกําหนดความรับผิดชอบ 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
5.  การวางแผนและกํากับดแูล 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
6.  การมีสวนรวมปรกึษาหารอืกับผูเกี่ยวของ 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
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คูมือกํากับติดตาม 
การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา…………………………… จังหวัด……………… 
สถาบัน…………………………………………….. 
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คํานํา 
 
  ………………………………………………………….…………………… 
    …………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………… 
                        ……………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………… 
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การจัดทําคูมอืกํากับติดตาม 
 

1.  องคประกอบของคูมือกํากับติดตาม หรือคูมือประเมนิโครงการ 
1.  ช่ือโครงการ     
2.  หลักการ และเหตุผล 
3.  วัตถุประสงค 
4.  วิธกีารประเมิน 
5.  วิธกีารเก็บ และวิเคราะหขอมูล 
6.  เคาโครงรายงานการประเมนิ 
7.  คาใชจาย 
8.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
9.  ผูรับผดิชอบ 

 
2.  รายละเอียด 
     2.1.  ช่ือโครงการ 

2.1.1   ใชตัวมาตรฐานเปนช่ือโครงการ 
 "โครงการประเมินมาตรฐานดานผูสําเรจ็การศึกษา และผูเรียนมาตรฐานที่ 1" 
2.1.2   ใชรายละเอียดมาตรฐานเปนช่ือโครงการ 
 "โครงการประเมินผูสําเร็จการศึกษา มีความรูเชิงวิชาการ มีทักษะในวิชาชีพ  
              และทักษะชีวิตอันสงผลตอการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ" 
2.1.3   ใชตัวบงช้ีของแตละมาตรฐานเปนช่ือโครงการ 
 "โครงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามเกณฑการสําเรจ็การศึกษา" 

 
     2.2.  หลักการ และเหตุผล 
  *  อาง พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542 
  *  อางนโยบายการประกันคุณภาพของหนวยงานตนสังกดั 
  *  อางนโยบายการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
  *  อางสภาพปญหา อุปสรรคในปจจุบัน 
  *  อางเกณฑมาตรฐานทีพึ่งประสงค 
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 2.3.  วัตถุประสงค 
2.3.1 ใหนําเอาตัวบงช้ีของมาตรฐานมากําหนดเปนวัตถุประสงค 
2.3.2 บงช้ีหนึ่งตัวกาํหนดเปนวัตถุประสงคเพียง  1  ขอ 
2.3.3 ใหเขียนขอความ "เพ่ือประเมิน" นําหนาตัวบงชี ้ ซ่ึงจะไดขอความท่ีเปน

วัตถุประสงคของการประเมิน 
2.3.4 ถาใชตัวบงช้ีเปนช่ือโครงการ  ใหเขียนขอความ "เพื่อประเมิน"  นําหนา     

พฤติกรรมของตัวบงช้ี  ซ่ึงจะไดขอความท่ีเปนวัตถุประสงคของการประเมิน 
 
      2.4.  วิธกีารประเมิน   

2.4.1  ใชวธิีอะไร 
2.4.2   ประเมินเรื่องอะไร 
2.4.3   ใชเครื่องมืออะไร 
2.4.4   ประเมินใคร 

 
2.5  วิธกีารประเมินเขียนได  2  ลักษณะดังนี้ 

2.5.1  วิธีท่ี 1  เขียนวตัถุประสงคทลีะขอ 
2.5.2   วิธีท่ี 2  เขียนวตัถุประสงคเพียงขอเดียวคลมุทุกวัตถุประสงค 

 
                       ตัวอยาง (วิธีที ่1 เขียนวัตถุประสงคทีละขอ) 

1. วัตถุประสงคขอที่ 1  ทําการประเมินโดยใชวิธกีารสํารวจ  เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา"  โดยใชแบบสํารวจผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน(ผ.1.1) ไปสํารวจนกัเรียนนักศึกษาวิทยาลัย…………….  
จํานวน………. คน 
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                   ตัวอยาง (วิธีที ่2  เขียนวัตถุประสงคเพยีงขอเดียวคลุมทกุวัตถุประสงค) 
  2.   วัตถุประสงคขอที่ 1 - ขอที่ 4  ทําการประเมินโดยใชวธิีการสํารวจ  เกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา  ผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในสาขาวิชาท่ีเรียน  ผลของการไดงานทํา หรือศึกษาตอภายใน 1 ป  และ
ผลของความพึงพอใจท้ังในดานความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูประกอบการและหนวยงานที่รับผูสําเรจ็การศึกษาเขาทํางาน"  โดย
ใชแบบสํารวจ (ผ.1.1 - ผ.14) ไปสํารวจนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย……………… 

   จํานวน………. คน 
 

2.6.  วิธกีารเก็บและวิเคราะหขอมูล 
2.6.1   ใชวธิีอะไร 
2.6.2   เก็บขอมูลเรื่องอะไร 
2.6.3   จากประชากร/กลุมตัวอยาง 
2.6.4  ใชเครื่องมืออะไร 
2.6.5   วิเคราะหอยางไร (*ตรวจสอบ  จัดกระทํา  นําเสนอ)   

ในการวิเคราะหขอมูลจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1)  ทําการตรวจสอบความครบถวนของขอมูลใหครบตามจาํนวนที่ตองการ 
(2) ทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลใหไดครบถวนตามหัวขอ 

รายการท่ีกําหนดไวในเครื่องมือ 
(3) หากขอมูลไมครบถวน จะตองทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมทันที 

 
 ตัวอยาง (วิธีที ่1  เขียนวัตถุประสงคทลีะขอ) 

1. วัตถุประสงคขอที่ 1 
 "ทําการเก็บขอมูลโดยใชวธิีการสํารวจ  เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ตามเกณฑการสําเร็จการศกึษา  ไปสํารวจนักเรียนนักศึกษาทุกคนของ     

   วิทยาลัย…………….  จํานวน………. คน  โดยใชแบบสํารวจผลสัมฤทธิ ์
   ทางการเรยีน(ผ.1.1)  เม่ือไดขอมูลแลว  นํามาตรวจสอบความครบถวน 
   ตามจํานวนชุดและครบถวนของขอมูลแตละขอ  จากนั้นนํามาแจกแจง     
   ความถี่  สรุปผลเปนรอยละ และเปรียบเทยีบกับเกณฑ 
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 ตัวอยาง (วิธีที ่2  เขียนวัตถุประสงคเพยีงขอเดียวคลุมทกุวัตถุประสงค) 
2. วัตถุประสงคขอที่ 1 - ขอท่ี 4  ทําการเก็บขอมูลโดยใชวธิกีารสํารวจเกีย่วกับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในสาขาวิชาที่เรียน  ผลของการไดงานทํา หรือศึกษาตอภายใน 1 ป  และ
ผลของความพงึพอใจทั้งในดานความรูความสามารถ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูประกอบการ และหนวยงานที่รับผูสําเรจ็การศึกษาเขาทํางาน"  
โดยใชแบบสํารวจ (ผ.1.1 - ผ.14)   สํารวจนักเรยีนนักศึกษาทุกคนของ
วิทยาลัย………… จํานวน………. คน  เม่ือไดขอมูลแลว  นํามาตรวจสอบ   
ความครบถวนตามจํานวนชุดและครบถวนของขอมูลแตละขอ  จากนั้นนํามา 
แจกแจงความถี ่ สรุปผลเปนรอยละ และเปรียบเทียบกับเกณฑ 

 
2.7  เคาโครงรายงานการประเมนิ        

2.7.1 ขอมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
2.7.2 สภาพการดําเนนิงาน 
2.7.3 ผลการประเมินมาตรฐาน 

 
 

มาตรฐาน 
 

ตัว
บงช้ี 

เกณฑ
การ

ประเมิน 

การ
ดําเนินงาน/
โครงการ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 
ผูให 
ขอมูล 

ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน 

ผาน ไม
ผาน 

 
 
 
 
 

        
 
 
 

 
    2.7.4  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
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      2.8  คาใชจาย 
2.8.1    คาใชสอย 
2.8.2   คาตอบแทน 
2.8.3   คาวัสดุ 

 
     2.9  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

2.9.1 ลําดับของงาน 
2.9.2 รายการดําเนินงาน 
2.9.3 วัน / เดือน / ป  

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

                
 
 

 
 
 
 
 
 

                

 
     2.10  ผูรับผิดชอบ 

2.10.1 ผูรับผดิชอบมาตรฐานหรือตัวบงช้ี 
2.10.2 บุคคลที่จะนําเขามามีสวนรวม 

 
  
 
 

------------------------------------------- 
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ตัวอยางแบบฟอรมการเขียน 
 
 
 

คูมือกํากับติดตาม 
การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา…………………………… จังหวัด……………… 
สถาบัน…………………………………………….. 
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คํานํา 

 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
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การจัดทําคูมอืกํากับติดตาม 
 
1.  ช่ือโครงการ ……………………………………………………………………………. 
  
 2.  หลักการ และเหตผุล 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
3.  วัตถุประสงค 

3.1  ………………………………………………………………………………… 
3.2  ………………………………………………………………………………… 
3.3  ………………………………………………………………………………… 

            
4.  วิธกีารประเมิน   
   4.1 ใชวธิ…ี…………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………. 

       4.2  ประเมินเรื่อง……………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………. 

  
      4.3  ใชเครือ่งมือ………………………………………………………………………………… 
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4.4 ประเมิน…………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………. 

5.  วิธกีารเก็บ และวิเคราะหขอมูล 
5.1  ใชวธิ…ี…………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………. 
5.2 เก็บขอมูล………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

5.3 จากประชากร/กลุมตัวอยาง…………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

5.4  ใชเครื่องมือ ……………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

5.5  วิเคราะหจะทําการตรวจสอบ  จัดกระทํา  นําเสนอ  ซ่ึงในการวิเคราะหขอมูล 
       จะดําเนินการดังตอไปนี ้

5.5.1 ทําการตรวจสอบความครบถวนของขอมูลใหครบตามจํานวนท่ีตองการ 
5.5.2 ทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลใหไดครบถวนตามหัวขอรายการ 

ที่กําหนดไวในเครื่องมือ 
5.5.3 หากขอมูลไมครบถวน จะตองทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมทันที 
5.5.4 จากนั้นนํามาแจกแจงความถี ่ สรุปผลเปนรอยละ และเปรยีบเทียบกับเกณฑ 
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6.  เคาโครงรายงานการประเมิน  
6.1  ขอมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

6.2  สภาพการดําเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………   

6.3 ผลการประเมินตามมาตรฐาน 
 

 
มาตรฐาน 

 
ตัว
บงช้ี 

เกณฑ
การ

ประเมิน 

การ
ดําเนินงาน/
โครงการ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 
ผูให 
ขอมูล 

ผลการ
ประเมิน 

 
หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 
 
 
 
 
 

        
 

 
6.4   แนวทางการพัฒนาสถานศกึษาในอนาคต 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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 7.  คาใชจาย 
7.1 คาใชสอย 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

7.2  คาตอบแทน 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

7.3   คาวัสดุ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
8  ปฏิทินการปฏิบัติงาน  
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

                

 
9.  ผูรับผดิชอบ 

9.1 ผูรับผดิชอบมาตรฐาน หรือตัวบงช้ี…………………………………… 
9.2  ……………………………………………………………………… 

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


	สารบัญ
	หน่วยที่  1หน้า1-7
	หน่วยที่  2หน้า8-14
	หน่วยที่  3หน้า15-19
	หน่วยที่  3หน้า20-22
	หน่วยที่  4หน้า23-49
	หน่วยที่  4หน้า50-72
	หน่วยที่  5หน้า73-84
	หน่วยที่  5หน้า85-92
	หน่วยที่  5หน้า93-105
	หน่วยที่  6หน้า106-124
	หน่วยที่  7หน้า125
	หน่วยที่  8หน้า126-127
	ภาคผนวกหน้า128-153

