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หนวยที่ 1
บทนํา
1. ความสําคัญของการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดมีบทบัญญัติวาดวย
การที่รัฐ ฯ ตองจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ เพื่อเปนหลักในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษ ยและเปนเข็มทิ ศชี้นําในการพัฒนาสังคมไทยใหย่ังยืน มั่นคง พระราชบั ญญัติก ารศึก ษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 จึงเปนกฎหมายหลักทางดานการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยที่ประชาชน
ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง และมีเนื้อหาสาระอยางละเอียด ซึ่ง
สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาอยางมาก ในองคประกอบหนึ่งทางการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาคื อ ระบบการบริ ห ารและการจั ด การที่ เ น น ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ขอกําหนดในหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตราที่ 47 กําหนดให
มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา
ที่ 48
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษา และใหถื อ วา การประกั น คุ ณ ภาพภายในเปน ส ว นหนึ่ง ของกระบวนการบริ ห าร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
“การอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนทั้งในระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาชีพ
อย า งมี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ให มี ค วามสอดคล อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม
สิ่งแวดลอม และความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี สามารถสนองความตองการของตลาดแรงงาน
และการประกอบอาชีพอิสระ”
การอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ เป น รากฐานอั น สํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และสังคม เพราะความเจริญของประเทศตองเริ่มจากพื้นฐานของการประกอบอาชีพ
สรางผลผลิต และรายไดของประชาชน การจัดการอาชีวศึกษาหรือการศึกษาวิชาชีพ จึงตอง
สอดคลองกับวิถีชีวิตของคน และสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น คุณภาพของผูสําเร็จ
การอาชีวศึกษามีตัวชี้วัดสําคัญประการหนึ่งคือ ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ หรือ
สามารถทํางานไดจริง นอกเหนือไปจากที่จะตองเปนผูที่มีความรูดานวิชาการ และมีคุณลักษณะ
ดานคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานประกอบการตองการ
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ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา ได กํ า หนดมาตรฐาน และคุ ณ ภาพ
การอาชีวศึกษาไวในหมวด 4 โดยระบุถึงการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาหลักสูตร และ
การเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการโดยการมีสวนรวมขององคกรวิชาชีพ และกําหนด
มาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ ในการประกันคุณภาพภายใน สวนในหมวดที่ 5
ไดกําหนดใหมีคุณวุฒิวิชาชีพโดยเนนสมรรถนะ หรือความสามารถในการปฏิบัติงานเปนหลัก
ซึ่งกําหนดจากมาตรฐานอาชีพ สําหรับการศึกษา และฝกอบรมอาชีพทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย เพื่อเปนการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตโดยเฉพาะกลุมที่ทํางานแลว โดยใชระบบ
การเทียบโอนคุณวุฒิ และประสบการณ
2. คุณภาพและมาตรฐานของการอาชีวศึกษา
การจัดการอาชีวศึกษาใหไดคุณภาพตามตองการนั้น ไดกําหนดมาตรฐานซึ่งเปน
ขอกําหนด ขอบเขต คุณลักษณะ ระดับคุณภาพ ในการจัดการอาชีวศึกษา 3 ประเภท ไดแก
มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2.1 มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards : OS) หมายถึง สมรรถนะ
งานหลัก และงานยอยของแตละอาชีพ ประกอบดวยเกณฑการปฏิบัติงาน ขอบเขตของงาน
ความรูที่ตองใช และผลงานที่เปนรูปธรรม
มาตรฐานอาชีพ เปนมาตรฐานที่กําหนดโดยเจาของอาชีพ หรือองคกรทางวิชาชีพ
โดยกําหนดสมรรถนะในงานหลัก หรือความสามารถในการปฏิบัติงาน (Competency Based) ของ
อาชีพนั้น ๆ ในหลักการ หรือเทคนิคที่นิยมใชในการวิเคราะห ไดแก Functional Analysis เปน
กรอบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการฝกอบรมนักเรียนในอาชีพ
หนึ่ง ๆ สามารถกําหนดสมรรถนะตาง ๆ ออกเปนระดับหลายระดับตามที่คณะกรรมการกําหนด
เชน กําหนดเปน 5 ระดับ โดยระดับ 1 เปนงานประจําคอนขางงาย และพัฒนาขึ้นเปนลําดับ
จนถึงระดับ 5 ซึ่งเปนระดับที่ซับซอนของงานในอาชีพมากที่สุด
2.2 มาตรฐานวิชาชีพ (Vocational Standards : VS) หมายถึง ขอกําหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงคของบุคคลดานวิชาชีพ เพื่อใชเปนเกณฑในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ
ประเมินผล และประกันคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาดานอาชีวศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพเปนมาตรฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรีย น
การสอนที่สอดคลองกับความตองการ โดยการมีสวนรวมขององคกรทางวิชาชีพในการจัดทํา
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ตองพิจารณาจากมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards : OS) ที่
กําหนดจากสมรรถนะของงานหลักแตละอาชีพ รวมกับองคประกอบของการจัดการศึกษาทั้ง 3
ด า น คื อ ทั้ ง ความรู ทั ก ษะ และกิ จ นิ สั ย เพื่ อ นํ า มากํ า หนดเป น สมรรถนะ หรื อ ความสามารถ
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การศึกษาวิชาชีพของผูเรียนดานอาชีวศึกษา โดยการดําเนินการรวมกันของบุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรจากองคกรทางวิชาชีพ พัฒนาเปนมาตรฐานวิชาชีพแตละสาขาวิชาที่เรียน สําหรับ
ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ปริญญาสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ
2.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา (Institutional Standards : IS) หมายถึง
ขอกําหนดในการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อเปนเกณฑในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล
และประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษาเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา ซึ่ง
เปนกลไกสําคัญในการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามที่
ต อ งการ มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาได มี ก ารพั ฒ นามาเป น ลํ า ดั บ โดยป จ จุ บั น กํ า หนดเป น 7
มาตรฐาน 44 ตัวบงชี้ ประกอบดวย
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียน และผูสาํ เร็จการศึกษาวิชาชีพ
จํานวน 13 ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตร และการจัดการเรียน การสอน จํานวน 15 ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวน 5 ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม
จํานวน 2 ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม และการวิจัย
จํานวน 4 ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนํา และการจัดการ
จํานวน 3 ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 2 ตัวบงชี้

มาตรฐานอาชีพ
(OS)

มาตรฐานวิชาชีพ
(VS)
มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา (IS)

ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางมาตรฐานอาชีพ (OS) มาตรฐานวิชาชีพ (VS)
และมาตรฐานการอาชีวศึกษา (IS)
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นอกจากนี้แลว ตองทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายคุณวุฒิ (Qualification)
ซึ่งหมายถึง การรับรองคุณภาพความรู ความสามารถ และทักษะอยางเปนทางการ ซึ่งเกี่ยวของ
กับมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ ไดแก คุณวุฒิวิชาชีพ และคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
คุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualifications : VQ) หมายถึง คุณวุฒิที่จัดให
บุคคลตามระดับความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานสําหรับผูที่ผานการประเมินตามที่
คณะกรรมการกําหนด ซึ่งบุคคลอาจสะสมความรูและประสบการณจากการศึกษาทั้งการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
เปนการใหคุณวุฒิที่กําหนดจากสมรรถนะ หรือความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards : OS) สําหรับผูผานการศึกษา และฝกอบรมอาชีพ
ในระบบ นอก และตามอัธยาศัย โดยเฉพาะกลุมที่ทํางานแลวเปนการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
โดยใชระบบการเทียบโอน และเทียบประสบการณ เขาสูคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (General
Vocational Qualifications : GVQ)
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (General Vocational Qualifications: GVQ) หมายถึง
คุณวุฒิทางการศึกษาที่จัดใหบุคคลที่ผานการศึกษาวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ
เปนการใหคุณวุฒิที่กําหนดจากการที่บุคคลเขาศึกษาวิชาชีพในระดับตาง ๆ และ
สําเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑการจบหลักสูตร ไดรับการประเมินผาน มาตรฐานวิชาชีพ
(Vocational Standards : VS) ในสาขาวิชาที่เรียนของระดับนั้น ๆ

ความสัมพันธระหวาง OS VS IS VQ และ GVQ
มาตรฐานอาชีพ
(OS)

มาตรฐานวิชาชีพ
(VS)

คุณวุฒิวิชาชีพ
(VQ)
คุณวุฒิทางการศึกษาวิชาชีพ
(GVQ)

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
(IS)

ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวาง OS VS IS VQ และ GVQ
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การเทียบโอนประสบการณอาชีพ
สูการศึกษาวิชาชีพ
VQ 5

ปริญญาสาย
เทคโนโลยี

VQ 4
VQ 3

เทียบโอน
ประสบการณ

ปวส.

VQ 2

ปวช.

VQ 1

ระยะสั้น

คุณวุฒิวิชาชีพ (VQ)

คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (VQ)

ภาพที่ 3 การเทียบโอนประสบการณอาชีพสูการศึกษาวิชาชีพ
ดวยภาระกิจของสถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา ที่ตองจัดการเรียน
การสอน โดยมุงเนนใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐาน ทักษะในวิชาชีพ และทักษะชีวิต จะตองมีการ
ดําเนินงานทั้งดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิต ใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาไดนนั้
ตองมีการควบคุมการดําเนินงาน การติดตามตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ เพื่อมุงพัฒนา
คุณภาพ และปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยใหการดําเนินงานเปนสวนหนึ่งของการบริหาร ซึ่ง
นําไปสูการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
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3. ระบบการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
การประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา เปนการสรางความมั่นใจวา คุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาไดเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงกับความตองการของนักศึกษา
ผูปกครอง ตลอดจนตลาดแรงงาน และสังคม โดยมีองคประกอบสําคัญในการดําเนินงาน ไดแก
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยใชหลักของการบริหาร
เพื่อทําใหพันธกิจของสถานศึกษาสามารถดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายไดอยางเปนระบบ
และมีความตอเนื่อง ดวยความรวมมือ ของบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ประกอบดวยการ
ดําเนินงาน 2 ระบบไดแกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก
องคประกอบของการประกันคุณภาพ ประกอบดวย
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
1.1 การกําหนดมาตรฐานการอชีวศึกษา ตัวบงชี้คุณภาพ 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
โดยหนวยงานที่กํากับ ดูแล หนวยงานตนสังกัด เปนการประเมินคุณภาพภายในและอีกสวนหนึ่ง
เปนการประเมินโดยสํานักรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนองคกรอิสระ
เปนการประเมินคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะทําใหสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการทํางานอยางมีทิศทาง โดยการกําหนดมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานอยางมีเปาหมาย และแผนการดําเนินงานที่ชดั เจน
การดําเนินงานตามแผนเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายนั้น ตองมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
การประเมินคุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเอง เพื่อใหมีการตรวจสอบในสิ่งที่สถานศึกษาได
วางแผนไวในแตละป มีจุดมุงหมายที่สําคัญคือสถานศึกษาจะไดมีการพัฒนาปรับปรุงใหเปนไป
ตามเปาหมายอยูตลอดเวลา โดยใชกระบวนการดําเนินงาน P D C A (Plan – DO - Check –
Act)
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การประเมินคุณภาพภายนอก เปนสวนหนึ่งของการประเมินคุณภาพ (Quality
Assessment) ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผูประเมินคือบุคคล หรือหนวยงาน
ภายนอกสถานศึกษา ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารับรอง / แตงตั้ง
การประเมินคุณภาพภายนอก เปนกระบวนการที่ตอเนื่องและสัมพันธกับการ
ประเมินคุณภาพภายใน และเปนการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายใน หรือการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ฉะนั้น หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินงานที่กําหนด ควรใหสอดคลอง
ตอเนื่องกัน เพื่อใหสงผลตอการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาสูความเปนเลิศที่ตองการ

ความสัมพันธระหวางการประเมินคุณภาพภายในกับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายใน

การปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา

การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

รายงาน
การประเมินตนเอง
(SSR-SAR)

การ
ตรวจเยี่ยม

การ
ติดตามผล

ขอมูลปอนกลับ

ขอมูลปอนกลับ
ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางการประเมินคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

หนวยที่ 2
หลักการการประกันคุณภาพภายใน
ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อาจใชแนวทางไดหลายแบบ เชน
ระบบ ISO 9000 ระบบ QC ระบบ TQM ในกรณีที่ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการในสถานศึกษาอยูแลว อาจใชวงจรการบริหารมาเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาก็ได วงจรการบริหารที่คุนเคยกันดีในหมูนักการศึกษาคือ วงจร PDCA มาจาก
Plan Do Check Act ซึ่งถือวาเปนงานที่บุคลากรในสถานศึกษาทําอยูแลวตามปกติ แตยังอาจขาด
ความเปนระบบ การเก็บรวบรวมขอมูลที่ถูกตอง
การพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาดังกลาวจะตองคํานึงถึงการผสมผสาน
กําลังกาย กําลังใจ สติปญญา ทรัพยากรทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง มีการประเมิน ซึ่งถือวาเปนการประเมินเพื่อพัฒนา และผลสุดทายที่เกิดขึ้นคือ เกิดผลดีตอ
ผูเรียน เปนสําคัญ
ในการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด กรมอาชี ว ศึ ก ษา
ดั ง กล า ว อั น ดั บ แรกจะต อ งเน น การผสมผสานภายในสถานศึ ก ษาเป น สํ า คั ญ บุ ค ลากรใน
สถานศึกษา และผูทีเกี่ยวของจะตองรวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันตรวจสอบ ประเมินผล
และรวมกันนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไข โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด ดังแผนภูมิ
ที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 ขัน้ ตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
การเตรียมการ
1. เตรียมความพรอมของบุคลากร
• สรางความตระหนัก
• พัฒนาความรู/ทักษะ
• จัดทําโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการประกัน
คุณภาพภายใน
(ใหครูทั้งสถานศึกษา)
2. แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบ
• คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา
• กรรมการประกัน
คุณภาพภายใน
• คณะทํางานประกัน
คุณภาพภายใน

การดําเนินการ
1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P)
• คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
- จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
- จัดทําแผนปฏิบัติงาน
- แบบมุงผลสัมฤทธิ์ (PBB)
• คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
- จัดทําคูมือนโยบายประกัน
- คุณภาพภายในสถานศึกษาให
สอดคลองกับนโยบายสถาบัน
- จัดทําคูมือกํากับติดตาม
- การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. ดําเนินการตามแผน (D)
- สงเสริม/สนับสนุน
จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
- กํากับติดตาม
- ใหการนิเทศ
3. ตรวจสอบประเมินผล (C)
• คณะทํางานประกันคุณภาพภายใน
- วางกรอบการประเมิน
- จัดหา/จัดทําเครื่องมือ
- เก็บขอมูล
- วิเคราะหขอมูล
- แปลความหมาย
- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ
4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
- วางแผนในระยะตอไป
- จัดทําขอมูลสารสนเทศ

การรายงาน
จัดทํารายงานประเมินตนเอง
(SAR)
- รวบรวมผลการดําเนินงาน
และผลการประเมิน
- วิเคราะหตามมาตรฐาน
- เขียนรายงานประเมินตนเอง
- รายงานหนวยงานตนสังกัด
ทุกป
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การเตรียมการกอนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
การเตรียมการของสถานศึกษา กอนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ควรเริ่มที่
การเตรียมบุคลากรของสถานศึกษากอนเปนอันดับแรก ซึ่งมีขั้นตอนที่สําคัญดังตอไปนี้
1. การเตรียมความพรอม ดานความตระหนักที่มีตอ การประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งการประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก โดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการในสถานศึกษาที่บุคลากรทุกคนจะตอง
ปฏิบัติเปนปกติอยูแลว แตเนื่องจากเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเปนเรื่องใหมที่อยูระหวาง
การดําเนินการจึงควรจะตองหาขอมูลในสถานศึกษาของตนเองวาบุคลากรสวนใหญมีความรู
ความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพมากนอยแคไหน ถายังมีบุคลากรที่ไมเขาใจ สถานศึกษาควรจะ
ไดมีการวางแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง จนเปนที่พอใจของคณะกรรมการ พัฒนาสถานศึกษา
ขณะเดียวกันควรมีการสรางบุคลากรแกนนําในการประกันคุณภาพภายในพรอมกับมีการกระตุน
ใหทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพทุกคน
2. การมอบหมายความรับผิดชอบ สถานศึกษาควรแตงตั้งคณะทํางาน หรือ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการรับผิดชอบ
แตละมาตรฐานเพื่อทําหนาที่ประสานงาน และรวบรวมขอมูลจากฝายตางๆ ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการแต ล ะชุ ด ควรมี ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารอย า งชั ด เจนเกี่ ย วกั บ มาตรฐานด า น
ผูสําเร็จการศึกษาและผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐานดานปจจัย นอกจาก
คณะกรรมการชุดดังกลาวจะตองรวมกันออกแบบ หรือสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลตามตัวบงชี้
ของแตละมาตรฐาน มีการวางแผนเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล ประเมินผลการดําเนินงาน
และเขียนรายงานการประเมินตนเอง
การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
การดําเนินการ ในขั้นนี้ ถือวาเปนขั้นตอน ที่มีความสําคัญมาก หลังจากการเตรียม
ความพรอมของบุคลากรแลวจะตองเริ่มดําเนินการตอไป ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนยอย ๆ 4 ขั้นตอน
คือ วางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล (Check) และการ
พัฒนาปรับปรุง (Act) รายละเอียดของแตละขั้นตอน มีดังนี้
1. วางแผน (Plan)
เป น การเริ่ ม ต น จากความร ว มมื อ กั น ระหว า งบุ ค ลากรภายใน และภายนอก
สถานศึ ก ษาเพื่ อ กํ า หนดเป า หมาย มาตรฐาน และตั ว บ ง ชี้ สํ า หรั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
แนวทางการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่ตองใช สถานศึกษา
ในสั งกั ด กรมอาชี ว ศึ ก ษามี ก ารจัด ทํ า แผนพั ฒ นาระยะสั้ น และระยะยาว แผนระยะยาวได แ ก
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนยุทธศาสตร เปนแผนที่ครอบคลุมการดําเนินงานทั้งหมดของ
สถานศึกษาเพื่อใชเปนแผนแมบทสําคัญกําหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด เชน 3-5 ป จากแผนระยะยาวดังกลาวนํามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําป ซึ่งเปนแผนระยะสั้นใน 1 ป จากแผนปฏิบัติการประจําปอาจจะมีการจัดทําแผนยอยๆ เพื่อ
ความสะดวกในการบริหารจัดการ ไดแก แผนการจัดการเรียนการสอน แผนพัฒนาอาคารสถานที่
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา แผนงบประมาณ เปนตน เมื่อกําหนดเปาหมายหรือมาตรฐาน
ของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลวก็นํามาตรฐานที่กําหนดมาจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ตามความจําเปนเพื่อกําหนดกิจกรรม บุคลากร ทรัพยากร และระยะเวลาดําเนินการไดเหมาะสม
ทําใหการดําเนินงานในทุ กๆ ขั้ นตอนเปนไปอยางมี ประสิ ทธิ ภาพ ตอจากนั้น เปน ขั้นของการ
กํ า หนดวิธีปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมที่จ ะทํ า ใหบรรลุเ ปาหมาย ที่ตองการ ตั ว บ งชี้ที่บงบอกถึ ง
ความสํ า เร็ จ ของกิ จ กรรมนั้ น กิ จ กรรมทั้ ง หลายควรมี ก ารกํา หนดให เ หมาะสม สอดคล อ งกั บ
งบประมาณ บุคคล ชวงเวลา และลักษณะงาน โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนกับกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอื่น ๆ ควรมีความสมดุลอีกกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับ
ผูเรียน
2. การปฏิบตั ิตามแผน (Do)
เป น ที่ ย อมรั บกัน โดยทั่ว ไปวา หากการวางแผนของหน ว ยงานทํ า ได ดี และมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับผูปฏิบัติรวมทั้งปจจัยเกี่ยวของอื่น ๆ แลว อาจพยากรณไดวางานนั้น
สําเร็จไปแลวรอยละ 50 ของงานทั้งหมด ดังนั้นในขั้นนี้จึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
จะใหการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
หรือทรัพยากรที่ไมเพียงพอให มีการกํากับ ติดตาม ใหขวัญ กําลังใจ กับผูใตบังคับบัญชาทั้งใน
ระดั บ รายบุ ค คล หรื อ ระดั บ กลุ ม นอกจากนั้ น ในกรณี ที่ ผู บ ริ ห ารสามารถให ก ารนิ เ ทศกั บ
ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะเปนการดีอยางยิ่ง โดยเฉพาะงาน
การเรียน การสอนในสถานศึกษาที่ควรจะตองดําเนินไปอยางเหมาะสมมากที่สุด ในกรณีที่ทาน
ไมสามารถใหการนิเทศไดดวยตัวเอง อาจจะเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหการนิเทศแทน หรือสงบุคลากร
ของสถานศึกษาไปรับการอบรมในเรื่องที่ยังไมมีความรู หรือไมเชี่ยวชาญเพียงพอ
3. การตรวจสอบประเมินผล (Check)
การประเมินผลที่กระทําไดอยางเหมาะสม จะทําใหไดขอมูลที่มีคุณคาสําหรับ
การจั ด ทํ า สารสนเทศสํ า หรั บ การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาต อ ไป นอกจากนั้ น ยั ง เป น การฝ ก ฝน
การประเมินตนเองของบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความชํานาญมากขึ้น การประเมินนั้นจะตอง
เริ่มตั้งแตการกําหนดกรอบการประเมินวาจะประเมินอยางไร ใครเปนผูประเมิน ระยะเวลาการ
ประเมิน เครื่องมือที่ใช การวิเคราะห การเขียนรายงาน ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับมาตรฐานที่
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สถานศึกษากําหนดไวเปนกรอบสําหรับ การทําประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลนั้นจะตองมีการสํารวจเปนเบื้องตนกอนวามีใครจัดทําไวแลว
บางหรือไม สอดคลองกับบริบทการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มากนอยแคไหน
สามารถนํามาใชจริง แตหากไมมีเครื่องมือรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม บุคลากรในสถานศึกษาที่
รับผิดชอบเรื่องการประกันคุณภาพภายในจะตองรวมมือกันในการสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูล
ขึ้นเองใหเหมาะสมกับขอมูลที่ตองการเก็บ ใชไดสะดวก บุคลากรสวนใหญเขาใจไดงาย ตัวอยาง
ของเครื่องมือที่ใชไดแก แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสํารวจ แบบสังเกต
แบบตรวจสอบรายการ หรือแบบประเมิน เปนตน การสรางเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลไดอยาง
เหมาะสม และมีระบบการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ดียอมจะทําใหไดขอมูลที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการประเมินตามตัวบงชี้แตละมาตรฐาน และนํามาวิเคราะหทั้งระดับรายละเอียด
ยอย ๆ เปนรายบุคคล รายกิจกรรม หรือโครงการกับการวิเคราะหในภาพรวมของแตละมาตรฐาน
ทั้งหมดรวมเปนภาพของสถาบัน หรือสถานศึกษา ทําการประเมินผลการดําเนินงาน ในแตละ
ตัวบงชี้ตามเกณฑที่กําหนดแลวประเมินผลในแตละมาตรฐานจากคาฐานนิยมของผลการประเมิน
ตามตัวบงชี้ของแตละมาตรฐาน และสรุปผลในภาพรวมของการดําเนินการประกันคุณภาพของ
สถาบันจากมาตรฐานทั้งหมด
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act)
หลั ง จากประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานการประเมิ น ของ
สถานศึกษาแลว สถานศึกษาควรนําผลการประเมินมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดดอยของตนเองใน
แตละมาตรฐาน และพิจารณาวาเกี่ยวของกับบุคลากรที่รับผิดชอบกลุมใด หรือคนใดบาง จัดการ
ประชุมบุคลากรของสถานศึกษาแลวแจงผลการวิเคราะห รายงานการประเมินใหทราบ อาจจะแจง
ผลในภาพรวมแลวเรียกพบเปนกลุมเฉพาะเพื่อชี้แจงในรายละเอียดอีกครั้ง และควรย้ําใหบุคลากร
ทุกคนไดทราบวาการดําเนินการประกันคุณภาพตองทําอยางตอเนื่อง ตัวบงชี้ใด หรือมาตรฐานใด
ที่สถานศึกษาดําเนินการแลวอยูในระดับดีก็มิไดหมายความวาในปถัดไปสถานศึกษา จะไมตองทํา
กิ จ กรรมเหมื อ นกั บ ป ที่ ผ า นมาอี ก แล ว แต ค งต อ งมาร ว มกั น พิ จ ารณาใหม ว า จะรั ก ษาผลการ
ดําเนินการในระดับดีนี่ไวไดอยางไร โครงการใด กิจกรรมประเภทใดที่จะตองคงไว หรือถาจะ
พยายามทําใหเกิดผลดีที่สุดจะตองดําเนินการอยางไร จะตองวางแผนปรับปรุงแกไขสวนใด สวน
มาตรฐาน ตัวบงชี้ที่สถานศึกษาดําเนินการไดอยูในระดับพอใช ผูรับผิดชอบคงตองวางแผน
พัฒนาปรับปรุงสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการใหดีขึ้นในปตอไป สําหรับมาตรฐาน ตัวบงชี้
ที่สถานศึกษายังทําไดไมดีคือ ตองปรับปรุงแกไข หรืออาจกลาววาเปนจุดออนของสถานศึกษา ซึ่ง
จะตองดําเนินการปรับปรุงเปนอันดับแรก สวนจะดําเนินการในมาตรฐาน หรือตัวบงชี้ใดกอนนั้น
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คงตองมาวิเคราะหความจําเปนเรงดวน เมื่อบุคลากรผูรับผิดชอบไดดําเนินการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงในสวนที่ตนเองรับผิดชอบแลวก็ควรจะไดมีการนําแผนของแตละมาตรฐานหรือแตละ
กลุมมาพิจารณารวมกัน เพื่อกําหนดเปนแผนปฏิบัติการในภาพรวมของสถานศึกษาใหเหมาะสม
กับชวงเวลา บุคลากร งบประมาณโครงการ หรือกิจกรรมใดที่สามารถยุบรวมจัดรวมกันไดก็
ปรับแผนรวมกันจะทําใหแนวทางการปฏิบัติตามแผนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทุกฝายได
รับรูรวมกัน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง หรือรายงานประจําป
หลังจากที่สถานศึกษาไดประเมินผลการดําเนินการมาตรฐาน และตัวบงชี้ที่กําหนด
แลว สถานศึกษาตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR , SelfStudy Report ; SSR) ตาม พ.ร.บ. การศึกษาเรียกวารายงานประจําป ซึ่งสถานศึกษาจะตอง
รวบรวมขอมูลหลักฐานการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแกไข
ในตอไปเพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) เนื้อหาสาระในรายงานการประเมินตนเอง หรือรายงานประจําป
ควรมีหัวขอดังนี้
1. บทสรุ ป สํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร เป น การสรุ ป ย อ รายละเอี ย ดทั้ ง ข อ มู ล ทั่ ว ไป ของ
สถานศึกษา วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินการ ผลการประเมิน และแนวทางการแกปญหา อยางยอ ๆ
ประมาณ 3 - 5 หนา มีลักษณะคลายบทคัดยอของวิทยานิพนธ
2. ข อ มู ล สภาพทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษา เช น ประวั ติ ก ารก อ ตั้ ง หรื อ ความเป น มา
สถานที่ ตั้ ง สั ง กั ด หลั ก สู ต ร ประเภท และสาขาวิ ช าที่ เ ป ด สอน ระดั บ ที่ เ ป ด สอน โครงสร า ง
การบริหารงาน ขอมูลบุคลากร นักเรียนนักศึกษา งบประมาณ รางวัลหรือผลงานที่สถานศึกษา
ภาคภูมิใจ รวมทั้งขอมูลผูปกครอง สภาพชุมชนที่อยูโดยรวมสถานศึกษา ความยาวประมาณ 3 - 5
หนา
3. ขอมูลแสดงวิสัยทัศน เปาหมาย หรือมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และ
แผนงานของสถานศึกษา ความยาวประมาณ 3 - 5 หนา
4. วิธีดําเนินการ ผลการดําเนินการและผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้
โดยแตละตัวควรรายงานรองรอยของความตระหนัก (Awareness) ความพยายาม (Attempt) และ
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ (Achievement) แลวประเมินผลแตละตัวบงชี้ หลังจากนั้นประเมิน
ในภาพรวมของมาตรฐานทุกมาตรฐาน
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5. สรุปผลการประเมินรายมาตรฐานแตละดานคือ ดานผูสําเร็จการศึกษา และผูเรียน
ด า นกระบวนการ และด า นป จ จั ย โดยในแต ล ะด า นควรบอกถึ ง จุ ด เด น เงื่ อ นไขที่ นํ า ไปสู
ความสําเร็จ จุดที่ตองปรับปรุง สาเหตุ และแนวทางแกไข ปรับปรุง
6. ภาคผนวก เปนการนําเสนอขอมูลที่จําเปน เชน วิธีการ และเครื่องมือที่ใชคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ความยาวของรายงานทั้งฉบับ ประมาณ 50 หนา
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรเปนคณะผูจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง หรือรายงานประจําป ควรเปนผูมีความรูความสามารถในการสรุปผลขอมูล
การวิเคราะห การเขียนรายงาน การใชภาษาเหมาะสม และควรดําเนินการอยางตอเนื่อง อาจไมตอง
รอใหสิ้น สุดป การศึกษา แตจะรวบรวมขอมูล และเขียนรายงานไวเป นระยะ และมีการจัดทํา
ฉบั บ ร า งเพื่ อ ตรวจสอบความสมบู ร ณ หลั ง จากนั้ น จึ ง เผยแพร ใ ห ผู เ กี่ ย วข อ งทราบ และเสนอ
ตนสังกัด

หนวยที่ 3
แนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนการตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกร เพื่อตัดสินวางานเปนไปตามเกณฑหรือเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน หรือไม
โดยใชการประเมินตรวจสอบ ดังนั้น การประเมินที่ดีจะนําไปสูการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพกอนที่จะใหองคกรภายนอกเขามาตรวจสอบ และรับรองมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อมุงสูความสําเร็จการประกันคุณภาพภายใน
มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้คือ
3.1 การเตรียมความพรอม ดานบุคลากร และทรัพยากรอื่น ๆ รวมถึงตั้งคณะกรรมการทํางาน
และกําหนดบทบาทหนาที่รบั ผิดชอบ
• ความพรอมดานบุคลากร เกี่ยวกับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการประกัน
คุณภาพภายใน แรงจูงใจในการทําการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาควรจัด ประชุมชี้แจงความจําเปน และความสําคัญในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ใหบุคลากรทุกคนทราบ และจัดบุคลากรรับผิดชอบประเมิน
มาตรฐานตามตัวบงชี้
• ความพรอมดานทรัพยากรอื่น ๆ ไดแก งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก เชน หอง
จัดตั้งสํานักงานประกันคุณภาพภายใน สื่ออุปกรณที่จําเปนสําหรับการประมวลผล
เนื่องจากการประกันคุณภาพภายในสวนใหญจะเปนกระบวนการประเมินที่เกี่ยวของกับ
การจัดเก็บขอมูล โดยใชเครื่องมือ (แบบสอบถาม , แบบสัมภาษณ , แบบบันทึก , แบบ
สังเกต ฯลฯ) ดังนั้น สถานศึกษาจะตองจัดเตรียมงบประมาณสําหรับการประกันคุณภาพ
ภายในโดยเฉพาะ และจะตองจัดหองหรือสํานักงานประกันคุณภาพภายในไวโดยเฉพาะ
รวมถึงสื่ออุปกรณตาง ๆ เพื่อความสะดวกและเปนระบบในการดําเนินงาน
• การกําหนดผูรับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหนาที่ ที่ตองรับผิดชอบ ถึงแมวาการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนภาระหนาที่ของบุคลากรทุกคนก็ตาม การ
แตงตั้งคณะทํางานโดยเฉพาะจะทําใหการดําเนินงานคลองตัว สะดวก รวดเร็ว
โดยเฉพาะในสวนการจัดเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และสรุปผลในภาพรวมของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด
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1) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหนาที่พิจารณากําหนดมาตรฐาน และตัวบงชี้
และการประกั น คุ ณ ภาพภายใน จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ง าน
ประจําป กําหนดคณะทํางานเพื่อดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
2) คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน มี ห น า ที่ วิ เ คราะห ม าตรฐาน จั ด ทํ า คู มื อ
นโยบาย คูมือกํากับติดตาม และเขียนรายงานการประเมินผลตนเอง (SSR)
3) คณะทํางานประกันคุณภาพภายใน รับผิดชอบการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบงชี้
ที่กําหนด (คณาจารย และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา)
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจะตองเปนบุคคลที่มีความรู ความเขาใจ
ในเรื่องวัด และประเมินผล มีเจตคติที่ดี มีแรงจูงใจในการทําประกันคุณภาพภายใน มีความรู
ความสามารถในการสรางเครื่องมือ การประมวลผลขอมูลที่จัดเก็บ และการเขียนรายงาน มีความ
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา มีภาวะผูนํา รอบรูภาระงานของสถานศึกษา และเขาใจมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาเปนอยางดี ตัวอยางเชน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

•
•
•
•

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา
รองประธานกรรมการ
หัวหนาคณะวิชา
กรรมการ
หัวหนาแผนกวิชา
กรรมการ
ตัวแทนผูปกครอง / ชุมชน
กรรมการ
ตัวแทนนักเรียน / ศิษยเกา
กรรมการ
หัวหนางานวิจยั / วัดผลประเมินผล
เลขานุการ
หัวหนางานวัดผลประเมินผล / งานวิจยั
ผูชวยเลขานุการ
หัวหนางานศูนยขอมูล
ผูชวยเลขานุการ
สรุป
บริหาร
ประกันฯ
• ตั้งสํานักงานประกัน
ตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
• ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐาน KPI
• มาตรฐาน KPI
แผนพัฒนาสถานศึกษา
• คูมือนโยบาย
แผนปฏิบัติงานประจําป
• คูมือประเมินมาตรฐาน
• คูมือกํากับติดตาม
• รายงานการประเมินตนเอง
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3.2 กลยุทธในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายทีช่ ัดเจน
2) กระจายความรับผิดชอบใหทุกคนมีสวนรวม
3) ใหสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง ดวยการนิเทศ ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ
และขวัญกําลังใจคณะทํางาน
4) มีการกํากับ ติดตาม และรายงานความกาวหนาของผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
3.3 การศึกษาสภาพและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในไมใชเปนการทํางานที่เพิ่มภาระใหแกบุคลากรใน
สถานศึกษา แตเปนงานที่ตองทําเปนประจํา และถือเปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติที่ตองมี
การตรวจสอบ และพัฒนาปรับปรุงตนเองตลอดเวลา ซึ่งสถานศึกษาไดทําอยูตลอดเวลา แตอาจ
ไมไดมีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ ดังนั้น กอนทําการประเมินจะตองศึกษาสภาพ และ
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาวาอยูในสภาพใด จุดใด โดยใชขอมูลสารสนเทศที่มีอยูแลว
รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบันใหผูเกี่ยวของทราบ เพื่อ
เปนฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจวาควรกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในทิศทางใด
ในอนาคต โดยสถานศึกษาจัดทําคําสั่งใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายเขาประชุม
3.4 การทําความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพ และผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในนั้น จะตองทําความเขาใจใหตรงกันกับบุคลากรที่
เกี่ยวของทุกคน โดยสถานศึกษาจะตองเชิญบุคลากรทุกคนเขารวมประชุมเพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน และทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต โดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาเปนหลัก และควรวิเคราะหนโยบาย / โครงการของตนเอง
วาสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษามากนอยเพียงใด สามารถสรุปขั้นตอนที่ 2-3 ไดดังนี้
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การประชุมชี้แจง
- จัดทําคําสั่งใหบุคลากรที่เกีย่ วของทุกฝายเขาประชุมทุกคน
- จัดทําวาระการประชุม / นโยบายคุณภาพ / เอกสารประกอบการประชุม
- ดําเนินการประชุม / ทําความเขาใจนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา /
มาตรฐานการประกันคุณภาพ / บันทึกการประชุม
- สรุปขอตกลงแนวปฏิบัติ / จัดทํารายงานการประชุม
- ประเมินผลสัมฤทธิ์การประชุมชี้แจง

- ผาน/ยุติ

- ไมผาน

3.5 มาตรฐานการอาชีวศึกษา และตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน
สถานศึกษาจําเปนจะตองมีคําสั่งแตงตั้งบุคลากรทุกคนรับผิดชอบเพื่อประเมิน
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษากําหนด เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การทํางาน โดยใหบุคลากรศึกษามาตรฐานที่รับผิดชอบรวมทั้งตัวบงชี้ภายใตแตละมาตรฐาน
รวมทั้งสํารวจสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่รับผิดชอบ
3.6 การกําหนดกรอบการประเมิน เปนการกําหนดแนวทางในการทําการประเมินผลภายในวามี
กระบวนการดําเนินงานอยางไร ใครเปนผูรับผิดชอบ และควรดําเนินการเมื่อใด
3.7 การกําหนดเกณฑการประเมิน เปนการกําหนดเกณฑการตัดสินการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ที่กําหนด ซึ่งตองทําอยางเปดเผยและเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดมีสวนในการพิจารณา
กําหนดเกณฑการตัดสินที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
3.8 การกําหนดวิธีการที่ใชในการประเมิน เปนการออกแบบวิธีการเก็บขอมูล เครื่องมือที่ใชใน
การวัด และประเมิน และแหลงผูใหขอมูล
3.9 วิธีการวิเคราะหขอมูล เปนการกําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับลักษณะ
ของขอมูล และการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

19
3.10

3.11

3.12

3.13

การวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนของสถานศึกษา เปนการนําผลการประเมินมาใช
วิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนของสถานศึกษา ซึ่งจะไดขอมูลที่ชวยในการหาแนวทาง
การพัฒนาตนเองในสวนที่ตองแกไข โดยการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และแนวทาง
การแกไขปญหา
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา เปนการหาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาควรหาทางชวยตนเองกอน ในการนี้ การแกปญหาอยูนอกเหนือ
ความสามารถของสถานศึกษาก็อาจหาแนวทางอื่น เชน การขอความชวยเหลือจาก
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
การทํารายงานการประเมินผลงานเอง เปนการจัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (Self
Study Report) ใหผูเกี่ยวของทราบ เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และ
พรอมไดรับการตรวจสอบการประเมินภายนอกเพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษาใหได
มาตรฐานยิ่งขึ้น
การใชประโยชนจากการประเมินตนเอง เปนการนําผลการประเมินไปใชประโยชน เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงตนเองสําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งนักเรียน ครู–อาจารย ผูบริหาร
ผูปกครอง หรือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป

ในขั้นตอนที่ 5 – 12 รายละเอียดจะอยูในเรื่องแนวทางการประเมินภายใน เพื่อ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สํ า หรั บ แนวทางการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ เพื่ อ รองรั บ (ร า ง) พรบ.
อาชีวศึกษา นําเสนอเปนแนวทางดังนี้
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แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพอาชีวศึกษา
แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพอาชีวศึกษาเพื่อรองรับ พ.ร.บ.อาชีวศึกษา สามารถสรุป
ไดดังนี้ คือ
หนวยงานรับผิดชอบ

ภาระงาน/แนวปฏิบตั /ิ วิธีดําเนินการ

• สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา (ส.กอศ.)

แตงตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรียกยอวา “กอศ.”

• สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
• สํานักมาตรฐาน
อาชีวศึกษา และวิชาชีพ
• สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
• สํานักงานมาตรฐาน
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ
• ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาค

แตงตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการอาชีวศึกษา
- มีหนาที่กําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา

แตงตั้งอนุกรรมการวางระเบียบ เกณฑ มาตรฐานอาชีวศึกษา

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

วิธีดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการสภาสถาบัน
-

-

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

-

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

-

• สถานศึกษา

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

วิธีดําเนินการ
-

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

• สถาบันการอาชีวศึกษา
• คณะกรรมการอาชีวศึกษา
• สํานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ

รายงานการประเมินตนเองของสถาบัน
รายงานหนวยงานตนสังกัด
ประเมินและออกหนังสือรับรองสถาบัน สถานศึกษาที่ผานการ
ประเมิน

หนวยที่ 4
การควบคุมคุณภาพ
4.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายถึง ขอกําหนดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
กระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษา และปจจัยสนับสนุนที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณในงานอาชีพตามที่กําหนด
ในหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชาที่เรียน และเพื่อใหเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับ
การตรวจประเมิน การกํากับดูแล และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานวิชาชีพ
ประกอบดวย 7 มาตรฐาน 44 ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษา มีความรูเชิงวิชาการ มีทักษะในวิชาชีพ และทักษะชีวิตอัน
สงผลตอการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ 1.1

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ความหมาย

หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในแตละประเภทวิชาและสาขาวิชาของสถานศึกษา
ทั้งหมด เมื่อเทียบกับจํานวนแรกเขาปการศึกษาเดียวกัน ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ไดแก
การสอบผานในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
แตละประเภทและสาขาวิชาไดจํานวนหนวยกิต ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การผานกิจกรรมตามที่
กําหนดในหลักสูตร
4.2 แผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนพัฒนาสถานศึกษา เปนขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษากับชุมชน โดย
คณะกรรมการสถานศึกษากับชุมชน โดยคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใชเปนแผนแมบทที่
กําหนดเปาหมาย และแนวทางในการพัฒนาจัดการศึก ษาของสถานศึกษาในชวงระยะเวลาที่
กําหนด โดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
1) วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการชุมชน/บรรลุ
ตามมาตรฐาน
2) ชุมชนมีสวนรวม สนับสนุน สงเสริม
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3)

เปนแนวทาง จัดการเรียน การสอนตรงกับความตองการชุมชน ผูเรียน

ผูปกครอง
4) ผูเรียนแนวทางการเรียนรู กําหนดบทบาทตนเองไดถูกตอง
ประโยชนแผนพัฒนาสถานศึกษา
1) ชุมชน ผูปกครองมั่นใจวาสถานศึกษามีแผนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
2) สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผนอยางมีคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด
3) สถานศึกษาจัดหลักสูตรไดตรงตามความตองการของชุมชน
สาระสําคัญในแผนพัฒนาสถานศึกษา
1) ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile)
2) เปาหมายของสถานศึกษา (School Goals)
3) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (Planning for Improvement)
4) แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
5) การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
6) การกําหนดบทบาทหนาที่ของนักเรียน
7) การทําแผนงบประมาณการเงินทั้งหมดของสถานศึกษา
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
บทที่ 1 ภาพรวมสถานศึคษา
- ความเปนมา
- สภาพปจจุบัน
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
บทที่ 2 เปาหมายของสถานศึกษา
- ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
- ดานการบริหารและการจัดการ
- ดานทรัพยากร
- ดานสภาพแวดลอม
- ดานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
- ดานการกํากับตรวจสอบ
บทที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- จุดเนนที่ 1
- จุดเนนที่
บทที่ 4 การจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
บทที่ 5 บทบาทหนาที่ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
บทที่ 6 บทบาทหนาที่ของนักศึกษา
บทที่ 7 แผนงบประมาณการเงินทั้งหมดของสถานศึกษา
- จํานวนนักศึกษา
- รายจาย
บทที่ 8 แผนกํากับ ตรวจสอบ รายงาน
ภาคผนวก

หนา
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การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
บทที่ 1
ภาพรวมของสถานศึกษา(School Profile)
1. ความเปนมา
1.1 ประวัต ที่ตงั้ ขนาด ขอมูลพื้นฐาน ปรัชญา
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
1.2 สภาพชุมชน แผนผังวิทยาลัย
(สภาพเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ความรวมมือของชุมชนทีม่ ีตอสถานศึกษา)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
1.3 ปญหาและอุปสรรค (ที่สงผลกระทบตอสถานศึกษา)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2. สภาพปจจุบัน
2.1 นักเรียน ครู บุคลากร
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2.2 อาคาร สถานที่
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
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2.3 สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2.4 โครงสรางการบริหารวิทยาลัย
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2.5 หลักสูตร การเรียนการสอน (การใชหลักสูตร)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2.6 การวัดประเมินผล
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2.7 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2.8 ความพรอมของวิทยาลัย
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2.9 ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านทุกดานของวิทยาลัย (โดยนําผลเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไว)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2.9.1 ขอมูลผลการปฏิบตั ิงานโครงการ………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2.9.2 ขอมูลพื้นฐาน .………………….……………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
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2.9.3 ผลการสอบถามความคาดหวังความตองการของนักเรียน ผูปกครอง ศิษยเกา ชุมชน
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2.9.4 ทิศทางการปฏิรปู การศึกษาตาม พรบ.การอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2.9.5 นโยบายของรัฐ แนวปฏิบัติ แนวโนมการพัฒนาดานตาง ๆ
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2.10 การวิเคราะหสภาพแวดลอมและกําหนดจุดยืนของวิทยาลัยดวยเทคนิค 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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บทที่ 2
เปาหมายของสถานศึกษา
1. การจัดการเรียนการสอนและการฝกอาชีพ
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 ดานการพัฒนาครูเพื่อยกฐานะเปนผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง
เปาหมาย
แนวดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2.2 ดานการพัฒนาครูใหมีสมรรถนะตรงตามวิทยฐานะเปนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครู
เปาหมาย
แนวดําเนินการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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2.3 ดานการพัฒนาครูเพื่อเขาสูมาตรฐานครูวิชาชีพ
เปาหมาย
แนวดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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บทที่ 3
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ระหวางปการศึกษา ……………..ถึง
………………. ไดจัดลําดับความสําคัญของปญหาความตองการพัฒนาคือ
จุดเนนที่ 1
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
จุดเนนที่ 2
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
จุดเนนที่ 3
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(โดยนํามาจากการเรียงลําดับจุดออน เพื่อที่จะนํามาแกไขตามลําดับความสําคัญ)
โดยแตละจุดเนนมีองคประกอบดังนี้
1. จุดเนนที่ 1
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
1.1 ปญหาและความจําเปน
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
1.2 ลักษณะของกิจกรรม
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
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1.3 ผลที่คาดวาจะไดรับ
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
1.4 แผนการดําเนินการตามจุดเนนกําหนดยุทธศาสตรและกิจกรรมดังนี้
กิจกรรม
ยุทธศาสตร
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
1. ดานนโยบาย

ปที่ 5

2. ดานการพัฒนากิจกรรม
3. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
4. ดานการพัฒนาบุคลากร
5. ดานการสรางความสัมพันธ
กับชุมชน

6. ดานการจัดการเรียนการสอน
7. ดานการกํากับติดตาม
8. ดานการประเมินผล
หมายเหตุ วิทยาลัยสามารถพิจารณาจํานวนปที่ใชในการจัดกิจกรรมได เชน 3 ป หรือ 5 ป แลวแต
ความสําคัญของปญหานัน้ ๆ
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บทที่ 4
การจัดทําแผนการจัดการเรียน การสอนตามหลักสูตร
1. แผนการใชหลักสูตรตามโครงสรางหลักสูตร
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2. แผนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร ฯ
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
3. แผนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและการบูรณาการ
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
4. แผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
5. แผนการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
6. แผนการวัดและประเมินผล
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
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บทที่ 5
บทบาทหนาที่ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
1. คณะกรรมการวิทยาลัย (สถานศึกษา)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2. ผูบริหารวิทยาลัย (สถานศึกษา)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
3. ครู - อาจารย และบุคลากรอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
4. ผูปกครอง
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
5. ชุมชน
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
6. สถานประกอบการ
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
7. หนวยงานที่กํากับดูแล
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
8. สื่อมวลชน
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
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บทที่ 6
บทบาทหนาที่ของนักศึกษา
1. ขอกําหนดที่นักศึกษาตองปฏิบัติ
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2. กฎระเบียบของวิทยาลัย
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
3. การรวมกิจกรรม
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
4. คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษา
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
5. การประเมินผล/รายงานเกี่ยวกับนักศึกษา (ระเบียนความดี)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
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บทที่ 7
แผนงบประมาณการเงินทั้งหมดของสถานศึกษา
จํานวนนักศึกษา ที่มาแหลงรายได และประมาณการรายรับ รายจายของวิทยาลัยในแตละ
ปงบประมาณ ระหวาง พ.ศ. …………….. ถึง พ.ศ. …………….. มีดังนี้
1. จํานวนนักศึกษา
ระดับชั้น
ป พ.ศ… ป พ.ศ. … ป พ.ศ. …
1.1 ระยะสั้น
1.2 ชางอุตสาหกรรม
(ปวช. รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
- ปที่ 3
(ปวส. รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
(ปทส. รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
- ปที่ 3
- ปที่ 4
(ปริญญาสายเทคโนโลยี รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
- ปที่ 3
- ปที่ 4
รวม

65
ระดับชั้น
1.3 พาณิชยกรรม
(ปวช. รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
- ปที่ 3
(ปวส. รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
(ปทส. รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
- ปที่ 3
- ปที่ 4
(ปริญญาสายเทคโนโลยี รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
- ปที่ 3
- ปที่ 4
1.4 คหกรรม
(ปวช. รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
- ปที่ 3
(ปวส. รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
รวม

ป พ.ศ…

ป พ.ศ. …

ป พ.ศ. …
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ระดับชั้น
1.4 คหกรรม (ตอ)
(ปทส. รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
- ปที่ 3
- ปที่ 4
(ปริญญาสายเทคโนโลยี รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
- ปที่ 3
- ปที่ 4
1.5 ศิลปกรรม
(ปวช. รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
- ปที่ 3
(ปวส. รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
(ปริญญาสายเทคโนโลยี รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
- ปที่ 3
- ปที่ 4
รวม

ป พ.ศ…

ป พ.ศ. …

ป พ.ศ. …
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ระดับชั้น
1.6 เกษตรกรรม
(ปวช. รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
- ปที่ 3
(ปวส. รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
(ปทส. รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
- ปที่ 3
- ปที่ 4
(ปริญญาสายเทคโนโลยี รวมทุกสาขา)
- ปที่ 1
- ปที่ 2
- ปที่ 3
- ปที่ 4
รวม
2. รายรับ
ระดับชั้น
2.1 งบบุคลากร
- เงินเดือน
- คาจางประจํา
- คาจางชั่วคราว
2.2 งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาสาธารณูปโภค

ป พ.ศ…

ป พ.ศ……

ป พ.ศ. …

ป พ.ศ. …

ป พ.ศ. …

ป พ.ศ. …
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ระดับชั้น
2.3 งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินสิง่ กอสราง
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

ป พ.ศ……

ป พ.ศ. …

ป พ.ศ. …
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3. รายจาย
รายการ
1. การเรียนการสอน/ฝกอาชีพ
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 ดานการสอนครูวิชาชีพ
2.4 ดานการพัฒนาสื่อการสอน
2.5 ฯลฯ
รวม

ป พ.ศ. ….

ป พ.ศ. ….

ป พ.ศ. ….
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บทที่ 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 เดือน ป
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย
รายการ
46 45 45 46 46 46 46
1. การเรียนการสอน/ฝก
อาชีพ
1.1ดานการจัดการ
เรียน การสอน
1.2 ดานการบริหาร
จัดการ
1.3 ดานทรัพยากร
1.4 ดานสภาพแวดลอม
1.5 ดานกํากับติดตาม
2 การพัฒนาบุคลากร
2.1 ดานทักษะวิชาชีพ
2.2 ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.3 ดานการสอนครู
วิชาชีพ
2.4 ดานการพัฒนาสื่อ
การสอน
2.5 ฯลฯ

พค มิย กค สค กย
46 46 46 46 46
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ภาคผนวก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัย
ปการศึกษา…………………. ถึงปการศึกษา …………………….
………………………………………………………. ผูแทนวิชาชีพ
………………………………………………………. ผูแทนชุมชน
………………………………………………………. ผูแทนผูป กครอง
………………………………………………………. ผูแทนครู
………………………………………………………. ผูแทนนักศึกษา
………………………………………………………. ผูทรงคุณวุฒิ
ผูอํานวยการสถานศึกษา
เลขานุการ
รายชื่อคณะกรรมการวิทยาลัย
ปการศึกษา……………….ถึงปการศึกษา………………..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
ผูอํานวยการสถานศึกษา

ผูแทนวิชาชีพ
ผูแทนชุมชน
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนครู
ผูแทนนักศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ

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

หนวยที่ 5
การตรวจสอบ / การประเมิน
กรอบการประเมิน
การออกแบบการประเมิ น หรื อ กรอบการประเมิ น เป น แนวทางที่ ใ ช ใ นการ
ประเมินผลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเก็บขอมูล แหลงผูให
ขอมูล ประเภทของเครื่องมือประเมิน วิธีการวิเคราะหขอมูล เกณฑการตัดสิน นอกจากนี้ควรมี
การกําหนดชวงเวลาการเก็บขอมูล และผูรับผิดชอบการประเมินดวย เพื่อสะดวกกับการติดตาม
และกํากับการประเมินผลภายในของคณะทํางาน
การทําการประเมินผลภายในตองวางแผนการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน 4 ดาน
คือ
(1) ผลการประเมินตองใหขอมูลตรงตามที่ผูใชผลการประเมินอยากรู (เชน
ผูบริหาร ครู อาจารย ผูปกครอง หนวยงานที่เกี่ยวของ ฯลฯ) และนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานไดจริง โดยเฉพาะถาสามารถใหขอมูลชวยในการปรับปรุงตนเอง
ระดับบุคคล (นักเรียน ครู ผูบริหาร) ได จะยิ่งเปนประโยชนมากขึ้น
(2)
วิธีการที่ใชในการประเมินจะตองมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริง
ประหยัด คุมคา และเหมาะสม
(3) วิธีการที่ใชในการประเมิน ตองไมสงผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินเชน ไมกอใหเกิดผลเสียหายกับผูใหขอมูล และ
(4) วิธีการที่ใชในการประเมินตองมีความถูกตอง ใหขอมูลที่มีความตรง และ
เชื่อถือได เชน เครื่องมือที่ใชในการประเมินตองสามารถวัดตัวบงชี้ที่ตองการวัดไดจริง มีความ
ครบถวนสมบูรณตามตัวบงชี้ที่ตองการวัด แหลงผูใหขอมูลเชื่อถือได ใหขอมูลตามความเปนจริง
วิธีการวิเคราะห และการเสนอผลการประเมินถูกตอง และผลการประเมินมีความเปนปรนัย
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การออกแบบการประเมินเพื่อใหกะทัดรัด สวนมากมีกระทําในรูปของตาราง ดังตัวอยางขางลาง
มาตรฐานดานผูสําเร็จการศึกษา และผูเรียน

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

หมายเหตุ

วิธีการเก็บ สถิติที่ใช/
ตัวบงชี/้ แหลงขอมูล/
ขอมูล/ การวิเคราะห
คาบงชี้ ผูใหขอมูล
เครื่องมือ
ขอมูล
1.1 รอยละ หัวหนา แบบ
รอยละ
ของ
งาน
บันทึก
ผูสําเร็จ ทะเบียน ผลสัมฤทธิ์
การศึกษา
ทางการ
มี
เรียน
ผลสัมฤทธิ์
ผูสําเร็จ
ทางการ
การศึกษา
เรียนตาม
เกณฑการ
สําเร็จ
การศึกษา

สถานศึกษาสามารถปรับไดตามความเหมาะสม

เกณฑ
การประเมิน
ระดับ
ปริมาณ
ผูสําเร็จ
การศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตามเกณฑ
การสําเร็จ
การศึกษา
100%
ระดับ
คุณภาพของ
สถานศึกษา
ผูสําเร็จ
การศึกษา
จะตองมีคา
GPA ตั้งแต
2.50 ขึ้นไป
รอยละ 75

ชวงเวลา
ผูรับ
การ
ผิดชอบ
ประเมิน
สิ้นป
อ.............
การศึกษา
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1. มาตรฐาน
มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
กระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษา และปจจัยสนับสนุนที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณในงานอาชีพตามที่กําหนด
ในหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชาที่เรียน และเพื่อใหเปนหลักในการเทียบเคียง
สําหรับการตรวจประเมิน การกํากับ ดูแล และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาชีพ
ประกอบดวย 12 มาตรฐาน จําแนกเปน มาตรฐานดานผูจบการศึกษาและผูเรียน 3 มาตรฐาน
มาตรฐานดานกระบวนการ 5 มาตรฐาน และมาตรฐานดานปจจัย 4 มาตรฐาน
2. ตัวบงชี้ / คาบงชี้
คือ สิ่งที่ถูกประเมิน ซึ่งเปนตัวบอกถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ในมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่กําหนดไวมีทั้งหมด 54 ตัวบงชี้ เปนขั้นต่ํา และสถานศึกษา
สามารถเพิ่มเติมหรือกําหนดตัวบงชี้ขึ้นมาไดขึ้นอยูกับความพรอมและบริบทของสถานศึกษา
หากพิจารณาลักษณะธรรมชาติของตัวบงชี้ถึง 54 ตัวในมาตรฐานการ อาชีวศึกษา
จะพบวามีกี่ตัวบงชี้ที่เปนรูปธรรม หารองรอยหลักฐานไดงายเปนนามธรรม หารองรอยหลักฐาน
ไดคอนขางยาก มีคาตัวบงชี้ประเภทความรู ความเขาใจ ความรูสึกนึกคิด เจตคติ คุณธรรม
จริยธรรม และประเภททักษะการปฏิบัติ เมื่อนํามาเขียนในกรอบการประเมินจะตองเขียนให
สามารถวัดไดดังตัวอยาง
3. แหลงขอมูล / ผูใหขอมูล
แหลงขอมูลที่ใชในการประเมินผลตัวบงชี้ หากสามารถกระทําได ผูประเมิน
ควรกําหนดแหลงขอมูลที่สามารถใหขอมูลที่สะทอนความเปนจริงไดดีที่สุด มากกวาที่จะใช
แหลงขอมูลทุติยภูมิ โดยพยามหลีกเลี่ยงวิธีการที่ทําใหผูตอบใหขอมูลที่หลอกลวงหรือใหขอมูลที่
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
1. ผูเรียน
สิ่งที่ผูเรียนสามรรถบอกเกี่ยวกับตนเองไดดี เชน ความสนใจหรือความถนัด
ของตนเอง ลักษณะการสอนของอาจารย แตผูเรียนอาจใหขอมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเองได
ไมดีเทากับครู อาจารย ผูปกครอง หรือเพื่อนนักเรียน
2. บุคลากรในสถานศึกษา
2.1 ครู อาจารย
ครู อาจารย สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนจากการสังเกตของ
ตนเองไดดี เชน พฤติกรรมของผูเรียนในหองเรียน แผนการสอนของตนเอง แตพฤติกรรมของ
ครู อาจารยที่แสดงตอผูเรียนควรไดรับการประเมินจากผูเรียน จะไดขอมูลที่นาชัดเจนกวา
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2.2 บรรณารักษ พยาบาล นักแนะแนว เจาหนาที่ฝายตาง ๆ
บุ ค ลากรที่ ไ ม ใ ช ส ายการสอนสามารถให ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ดําเนินงานของสถานศึกษาไดหลายดาน เชน การใหบริการหองสมุด การดูแลผูเรียนดานสุขภาพ
การจัดทําสื่อการเรียนการสอน การดูแลอาคารสถานที่
2.3 ผูบริหาร
ผูบริหารสามารถใหขอมูลระดับภาพรวมของสถานศึกษาไดดี เชน
ความสามารถทางวิชาการ คุณธรรมของผูเรียน แตสําหรับพฤติกรรมการบริหารของตนเองนาจะ
เก็บขอมูลจากแหลงขอมูลอื่น เชน ครู อาจารย นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนดวย
3. ผูปกครอง
ผูปกครองสวนใหญจะใหขอมูลที่จะชวยในการพัฒนาผูเรียนไดดี ถาไดรับ
การชี้แจงจนเขาใจวาโรงเรียนเก็บขอมูลไปเพื่ออะไร อยางไรก็ตาม หากตองการขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการดูแลเอาใจใสบุตรหลานของผูปกครอง นาจะเก็บขอมูลจากตัวผูเรียนเองมากกวา
เก็บจากผูปกครอง
4. ชุมชน
ชุมชนเปนแหลงขอมูลที่ดีที่จะสะทอนการดําเนินงานของผูบริหาร การ
เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน (ชุมชนในที่นี้หมายถึง ชุมชนที่อยูใน
บริเวณใกลเคียงกับโรงเรียน)
4. วิธีการเก็บขอมูล / เครื่องมือ
4.1 วิธีการเก็บขอมูล / เครื่องมือ นั้น ขึ้นอยูกับประเภทของขอมูล ขอมูล
ประเภทมีผูรับผิดชอบในการประมวลตัวบงชี้นั้น ๆ ในระดับสถานศึกษาอยูแลว ผลการประเมิน
จึงสงไปยังคณะกรรมการประเมินผลภายในไดโดยตรง เชน สถิติของผูสําเร็จการศึกษาในแตละ
ปการศึกษา เปนตน ในขณะที่ขอมูลบางประเภทผูเรียนจะตองใหขอมูลดวยตนเอง แลวสงให
หัวหนาหองหรือครูประจําชั้น ซึ่งจะทําใหไดผลการประเมินระดับหองเรียน จากนั้นครูประจําชั้น
สงผลการประเมินในระดับชั้นหรือระดับหมวดวิชา แลวสงตอไปยังคณะกรรมการประเมินผล
ภายใน ซึ่งจะการประมวลผลทําใหไดขอสรุปประเด็นสถานศึกษา
นอกจากนี้ ขอมูลที่ตองจัดเก็บจะมีหลายระดับ ผูประเมินจะตองพิจารณาวิธีการ
เก็บใหมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความรวดเร็ว สะดวก ประหยัด และเหมาะสม และไดขอมูล
ที่ถูกตอง วิธีการเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับตัวบงชี้ มีดังนี้
1. การทดสอบ สํา หรับตัว บงชี้ที่เ ปน ความรู หรือตัว บงชี้ที่มีลัก ษณะแฝง
(นามธรรม) เชน การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน การวัดดานจิตพิสัย
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2. การสอบถาม สําหรับตัวบงชี้ประเภทความรูสึก หรือความคิด เชน การ
สอบถามความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตรหลาน
3. การสังเกต สําหรับตัวบงชี้ที่มีพฤติกรรมใหสังเกตเห็นได เชน การสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครู
4. การใชขอมูลที่มีอยูแลว เชน สถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
ดังนั้น เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลจึงไดแก แบบทดสอบ แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบบันทึกขอมูล แบบประเมินผลงานหรือแฟมผลงาน
4.2 เครื่องมือในการประเมิน
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษามีหลายประเภท
ไดแก แบบสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบบันทึกขอมูล เครื่องมือที่ใช
สวนมากเปนแบบสอบถามและแบบบันทึกขอมูลจากการสังเกต
ปญหาหนึ่งในการทําการ
ประเมินผลภายใน สําหรับผูไมคุนเคยหรือไมมีประสบการณในการวิจัย และประเมิน คือการ
สรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บขอมูล
ในการสรางเครื่องมือนั้น ขั้นตอนสําคัญคือ การกําหนดรูปแบบของคําถาม
เนื้อหาสาระที่ปรากฏในเครื่องมือ เครื่องมือที่ดีตองมีความตรง (Validity) คือ วัดไดตรงตาม
จุดมุงหมาย และโครงสรางของสิ่งที่ตองการวัด และมีความเที่ยง (reliability) คือมีความคงเสน
คงวาในการวัด คณะผูประเมินควรไดมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนนําไปใชเก็บ
ขอมูลจริง เครื่องมือที่สรางขึ้นควรสรางใหครอบคลุมเนื้อหา และเก็บขอมูลครบถวนในครั้งเดียว
เพื่อมิใหรบกวนผูใหขอมูลมากเกินไป
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการประเมินตามมาตรฐานอาชีวศึกษานั้น
จะเนนที่เครื่องมือจะตองมีความตรง หากเครื่องมือมีความตรงแลวมักจะมีความเที่ยงดวย เรา
สามารถตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในเรื่องความตรงไดโดยใช ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบข อ
คําถามที่ปรากฏในเครื่องมือ แลวนํามาหาคา IOC (Item Objective Congruency Index)
IOC หมายถึง ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค มีตออยู
ระหวาง 1 ถึง – 1 ขอคําถามที่มีความตรงตามเนื้อหาจะมีคา IOC เขาใกล 1.00 ถาขอใดมีคา
IOC ต่ํากวา 0.5 ควรจะปรับปรุงขอคําถามใหมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด
สามารถคํานวณไดจากสูตร
IOC

=

ΣR
n
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คาคะแนน

ΣR
n

หมายถึงผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญทุกคน
หมายถึงจํานวนผูเชี่ยวชาญ

1

หมายถึง

0

หมายถึง

ขอคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือสิ่งที่
ตองการวัด
ขอคําถามที่ไมแนใจวามีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงค
-1

หมายถึง

หรือสิ่งที่ตองการวัด
ขอคําถามที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือสิ่งที่
ตองการวัด

ตัวอยาง ขอคําถาม / รายการ ในการประเมินมาตรฐานสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได และเนนการมีสวนรวม
ขอคําถาม / รายการ
1. สถานศึกษาไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาจาก
ตัวแทนชุมชน
2. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงาน
ประจําป
3. สถานศึกษามีการจัดสรร
งบประมาณทีส่ อดคลองกับ
แผนปฏิบัติงานประจําป
4. สถานศึกษามีการกําหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
5. สถานศึกษามีแผนการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล

สอดคลอง
(1)

ไมแนใจ
(0)

ไมสอดคลอง
(-1)

หมายเหตุ

ٛ ٛ 4.
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แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือที่นิยมใชอยางแพรหลายในการ
ประเมินผล แบบสอบถามเปนชุดของขอคําถามที่สรางขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูล ทั้งทางดาน
ขอเท็จจริง (fact) และความคิดเห็น (opinion) โดยใหบุคคลตอบในแบบสอบถามซึ่งอาจเปนชุด
ของขอคําถาม รูปภาพ หรือสัญลักษณก็ได แบบสัมภาษณจะตางกันตรงที่การสัมภาษณจะตอง
ไปสนทนากับผูใหสัมภาษณ ซึ่งสามารถโตตอบอธิบายรายละเอียดใหผูตอบตรงคําถามได สวน
แบบสอบถามมักไมมีการพบปะระหวางผูประเมินกับผูตอบ ดังนั้น คุณภาพการตอบของผูตอบ
สวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับวาผูประเมินไดสรางแบบสอบถามใหผูตอบเขาใจไดเพียงใด
การสรางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ มีขั้นตอนหลักดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ
ขั้นที่ 2 ระบุตัวแปรที่จะศึกษา นิยามตัวแปร และประเด็นคําถามที่จะวัดตัวแปร
แตละตัวใหครบถวนตามวัตถุประสงค
ขั้นที่ 3 กําหนดรูปแบบของคําถามที่ตองการใชใหเหมาะสมกับผูที่จะตอบ
ขั้นที่ 4 รางคําถาม วางโครงสรางคราว ๆ
ขั้นที่ 5 ทบทวนรางคําถามโดยผูสรางเอง ในแงความชัดเจน ความครบถวน
ความครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ขั้นที่ 6 ทดลองใช (try out) แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ที่มี
ลักษณะเหมือนผูที่ตอบจริง เพื่อตรวจสอบความถูกตองชัดเจนของขอคําถาม
ขั้นที่ 7 ปรับปรุง และจัดพิมพในรูปแบบที่นาตอบ
สําหรับคําถามในแบบสอบถามนั้น แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ คําถาม
ปลายเปด (Open ended) และคําถามปลายปด (Close ended)
คําถามปลายเปด เปนคําถามที่เปดโอกาสใหผูเขียนตอบไดอยางอิสระ เชน
คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการพัฒนาหมูบาน เปนตน สวนคําถาม
ปลายปด จะเปนคําถามที่กําหนดคําตอบไวในผูตอบเลือกคําตอบตายตัว ผูตอบเพียงแตเลือกจาก
คําตอบที่กําหนดให หรือคําถามปลายปดบางขอจะมีปลายเปดไวใหดวย เชน มักจะเพิ่มคําวา
“อื่น ๆ” เพื่อใหผูตอบไดเลือกตอบ เมื่อคําตอบที่ใหไวไมตรงกับความคิดเห็นของผูตอบ ก็เลือก
คําตอบ “อื่น ๆ” เขียนแสดงความคิดเห็นสั้น ๆ ได
ขอควรคํานึงในการสรางแบบสอบถาม มีดังนี้
1. คําถามตองงาย กระชับ ชัดเจน อานแลวเขาใจไดตรงกันวาผูถามตองการจะ
ถามอะไร
2. ในแตละคําถามควรถามประเด็นเดียว
3. การตั้งคําถามตองไมเปนการถามนํา หรือชี้แนะคําตอบ
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4. เรียงลําดับขอคําถามจากงายไปหายาก จากทั่วไปไปหาเฉพาะเจาะจง หรือ
เรียงลําดับเหตุการณ
5. ตองคํานึงถึงความรู ประสบการณ และวัยของผูตอบเสมอ
6. มีคําชี้แจงที่ชัดเจนวาจะใหตอบอยางไร
7. สรางแบบสอบถามเสร็จตองทดลองใช (try – out) กอนทุกครั้ง
ขอดีของแบบสอบถาม สะดวกในการใชกับกลุมตัวอยางจํานวนมาก ประหยัด
แรงงาน เวลา และคาใชจาย ผูตอบมีอิสระในการตอบ ไดคําตอบอยูในประเด็นที่ถาม และ
คําตอบในแบบสอบถามสามารถนํามาวิเคราะหไดงาย แตมีขอจํากัดในเรื่อง ปญหาของการไดรับ
แบบสอบถามคืน ผูตอบไมมีโอกาสซักถาม มีความจํากัดของขอมูลที่ได ความเชื่อถือไดของ
คําตอบ เพราะผูตอบอาจตอบไมจริงใจ
แบบสัมภาษณ เปนรายการคําถามที่กําหนดไวเปนแนวทางในการถาม วา
ตองการถามอะไรบาง แลวผูสัมภาษณจะบันทึกคําถามลงไป แบบสัมภาษณจะเก็บขอมูลได
ละเอียด ลึกซึ้งและในกรณีที่เรื่องที่ถามอาจมีผลยอนกลับมาสูตัวผูใหสัมภาษณได เชน การ
สัมภาษณชาวบานเกี่ยวกับปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน ซึ่งถาเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามอาจ
ใหผลที่ตรงขอเท็จจริงมากกวา
โดยทั่วไปแบบสัมภาษณจะมี 2 ประเภท คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
และแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจะกําหนดทั้งคําถาม และ
ตัวเลือกไวอยางละเอียด คลาย ๆ กับแบบสอบถาม ใชไดสะดวกแมวาผูสัมภาษณจะไมมีความ
ชํานาญในการสัมภาษณนักก็ตาม
สําหรับแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง จะเปนการกําหนดเพียงแนวหัวขอ
การสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะระบุขอความกวาง ๆ ที่เปนแนวในการถาม เปดโอกาสใหผูตอบได
แสดงความคิดเห็น โดยไมบังคับใหจําใจตอบคําถามที่กําหนด
การสัมภาษณที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
1. ควรมีจุดมุง หมายการสัมภาษณอยางชัดเจน ทําความเขาใจแบบสัมภาษณใหดี
วาคําถามแตละขอมีจุดมุงหมายอะไร เพือ่ ชวยใหการสัมภาษณอยูใ นขอบขายที่ตองการ
2. การใชคําถามควรเปนคําถามที่นาสนใจแกผูถูกสัมภาษณ ตองยั่วยุ หรือกระตุน
ใหผูถูกสัมภาษณอยากตอบ
3. คําถามที่ถามควรพยายามใหตรงจุดที่สดุ มีความชัดเจน
4. ไมควรเรงรัด หรือคาดคั้นคําตอบจากผูถูกสัมภาษณ ควรใหมีลักษณะที่เปน
อิสระในการตอบ
5. ควรหลีกเลีย่ งการใชคําถามที่เปนการชี้แนะคําตอบแกผูถูกสัมภาษณ
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ขอดีของแบบสัมภาษณ มีความยืดหยุน สามารถปรับคําถามใหชัดเจนขึ้นได
ผูตอบมีโอกาสชี้แจงรายละเอียดของคําถาม ผูสัมภาษณสามารถอานความรูสึกนึกคิด และสามารถ
สังเกตสภาพการณตาง ๆ ได แตมีขอจํากัดในเรื่อง สิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และคาใชจาย ปญหา
ความแตกตางระหวางผูสัมภาษณ และผูตอบ ปญหาทักษะการสัมภาษณของผูสัมภาษณ และไม
สะดวกในการใชกับกลุมตัวอยางขนาดใหญ
แบบสังเกต และแบบบันทึก
แบบสังเกต และแบบบันทึก เปนเครื่องมือที่จัดทําขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลใน
สิ่งที่สังเกตได แบบสังเกตมักจะใชบันทึกรายละเอียดขอเท็จจริงในทันทีที่เกิดเหตุการณ หรือ
พฤติกรรมที่เฝาสังเกต สวนแบบบันทึกอาจใชแบบบันทึกเหตุการณเรื่องราวตาง ๆ ที่ไดเกิดขึ้นไป
แลว ทั้งแบบสังเกต และแบบบันทึกมีขั้นตอนหลัก ๆ ในการสรางดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดวัตถุประสงคของแบบสังเกต / แบบบันทึก
ขั้นที่ 2 ระบุตัวแปรที่จะศึกษานิยามตัวแปร และพฤติกรรมบงชี้ใหละเอียด
ครบถวน และเปนตัวแทนตัวแปรที่ศึกษาได
ขั้นที่ 3 กําหนดรูปแบบของแบบสังเกต / แบบบันทึก ใหมีความครบถวนของ
ประเด็นที่สังเกต และชัดเจนพอที่จะบันทึกผลการสังเกตไดอยางรวดเร็ว
ขั้นที่ 4 รางขอความเกี่ยวกับพฤติกรรมบงชี้ หรือประเด็นที่ตองการสังเกต
ขั้นที่ 5 ทบทวนรางขอความในแงความชัดเจนในการสื่อความหมาย และความ
ครบถวน ครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ขั้นที่ 6 ทดลองใชแบบสังเกต / แบบบันทึก โดยใหผูสังเกตหลายคน สังเกตสิ่ง
เดียวกัน โดยใชแบบสังเกต / แบบบันทึกที่สรางขึ้น แลวตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
ผลการสังเกตของผูสังเกตทุกคน
ขั้นที่ 7 ปรับปรุง และจัดพิมพเปนแบบสังเกต / แบบันทึกฉบับที่ใชจริง
การสังเกตที่จะทําใหไดขอมูลที่ถูกตองเชื่อถือได ควรมีหลักการสังเกตดังนี้
1. กําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนวาจะสังเกตพฤติกรรม หรือปรากฏการณใด
และพฤติกรรมนั้นมีการแสดงออกอยางไร
2. วางแผนการสังเกตอยางมีขั้นตอน และเปนระบบ จะใชเครื่องมืออะไรชวยใน
การสังเกต
3. ควรสังเกตอยางละเอียดถี่ถวน มีความตั้งใจตลอดเวลาที่สังเกต
4. ควรมีการบันทึกรายละเอียดที่สังเกตทันที และบันทึกใหตรงกับขอเท็จจริงที่
สังเกตได ไมตองใสความคิดเห็นสวนตัวเขาไป
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5. ควรสังเกตหลาย ๆ ครั้ง หรือใชผูสังเกตหลาย ๆ คน เพื่อใหผลการสังเกต
เชื่อถือได
ขอดีของแบบสังเกต ไดขอมูลตามสภาพธรรมชาติ สามารถบันทึกขอความจริง
ในระหวางที่เกิดเหตุการณนั้น ๆ ได และใชไดกับบุคคลทุกประเภท แตมีขอจํากัดในเรื่อง
สิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และคาใชจาย ปญหาทักษะของผูสังเกต ความเที่ยงตรงในการจดบันทึก
และไมสะดวกในการใชกับกลุมตัวอยางขนาดใหญ
5. สถิติที่ใช / การวิเคราะหขอมูล
5.1 สถิติที่ใชหรือการวิเคราะหขอมูล จะขึ้นอยูกับประเภทของขอมูล หากเปน
ขอมูลเชิงปริมาณทําไดโดยสถิติภาคบรรยาย ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แนวทางการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติภาคบรรยาย สรุปไดดังนี้คือ
ระดับของการวัด
มาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale)
มาตราจัดอันดับ (Ordinal Scale)
มาตราอันตรภาค (Interval Scale)
มาตราอันตราสวน (Ratio Scale)

วิธีการวิเคราะหขอมูล
ความถี่ ฐานนิยม รอยละ
ฐานนิยม มัธยฐาน
คาเฉลี่ย ฐานนิยม มัธยฐาน
คาเฉลี่ย ฐานนิยม มัธยฐาน

แตถาหากเปนขอมูลเชิงคุณภาพ อาจใชการวิเคราะหเนื้อหาในบางตัวบงชี้ เชน
บรรยายถึงสภาพแหลงความรูในชุมชนที่นํามาใชในการจัดการศึกษา เปนตน
5.2 การวิเคราะหขอมูล
เมื่อผูประเมินสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล และตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือทั้งในดานความเที่ยง ความตรง และคุณภาพดานอื่น ๆ เรียบรอยแลว จากนั้นผูประเมิน
ก็จะนําเครื่องมือไปใชเก็บ รวบรวมขอมูลในสถานศึกษากับกลุมผูใหขอมูลทั้งผูบริหาร ครู –
อาจารย เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ผลที่ไดจากการใชเครื่องมือเก็บ
รวบรวม ขอมูล คือขอมูลซึ่งมีรูปแบบที่กระจัดกระจาย ยังไมเปนระบบ จึงตองมีการจัดกระทํา
ขอมูลเหลานั้นใหเปนระบบ กลายเปนสารสนเทศ (Information) ที่สามารถนําไปใชประโยชน
ตอไปได กระบวนการจัดกระทําขอมูลนี้เรียกวา การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเปนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได ซึ่งมีจํานวนมากมาจัด
กระทํา หรือจําแนก จัดกลุม จัดประเภท คํานวณคา สรุป และนําเสนอใหอยูในรูปที่เหมาะสม
และสื่อความหมายได เพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคของการประเมิน การวิเคราะหขอมูลมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ลดข อ มู ล หรื อ สรุ ป ข อ มู ล ให อ ยู ใ นรู ป ที่ ส ามารถแปลความหมาย หรื อ สื่ อ
ความหมายได กิจกรรมในการวิเคราะหขอมูลอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล
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จํานวนขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล อยางไรก็ตามการวิเคราะหขอมูลไมวาขอมูลจะมีลักษณะ
อยางไร จํานวนมากนอยเพียงใด จะใชวิธีการวิเคราะหดวยมือ หรือดวยเครื่องคอมพิวเตอร มี
การดําเนินการใน 4 ขั้นตอน ไดแก การตรวจสอบขอมูล การจัดกระทํา ขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
1. การตรวจสอบขอมูล
เมื่อผูประเมินรวบรวมขอมูลการประเมินผลภายในในแตละตัวบงชี้เสร็จใน
แตละชวงเวลา ควรรีบดําเนินการตรวจสอบขอมูลทันที โดยดําเนินการตรวจสอบดังนี้
1.1 ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล โดยพิจารราวายังมีขอมูลสวนใด
ขาดหายไปบาง ผูตอบลืมตอบในสวนใดบาง เพื่อจะไดตามเก็บขอมูลที่ขาดตกไดอยางครบถวน
1.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยพิจารณาจากความเปนไปไดของ
ขอมูล
2. การจัดกระทําขอมูล
หลังจากที่ตรวจสอบขอมูลถูกตองและครบถวนแลว ก็จะตองจัดกระทํา
ขอมูลใหอยูในสภาพที่พรอมจะนําไปวิเคราะห ซึ่งแบงได 2 กรณี คือ กรณีที่ไมใชเครื่อง
คอมพิวเตอร วิเคราะหขอมูล การจัดทําขอมูลจะเปนการนําขอมูลมาคํานวณดวยเครื่องคิดเลขแลว
สรางเปน ตาราง หรือแผนภูมินําเสนอขอมูลไดเลย กับกรณีที่ใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะห
ขอมูล การจัดทําขอมูลจะเปนการเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบ พรอมที่จะวิเคราะหขอมูลดวย
ระบบคอมพิวเตอร ซึ่งมีขั้นตอนสําคัญ คือ การจัดทําคูมือลงรหัส และการลงรหัสขอมูล ดัง
ตัวอยางดังนี้
การลงรหัสเพื่อการวิเคราะหขอมูลจะตองจัดทําคูมือการลงรหัส เพื่อความ
สะดวกในการลงรหัสขอมูล ในกรณีที่ใชแบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
3. วิธีการวิเคราะหขอมูล
หัวใจสําคัญของการวิเคราะหขอมูลคือ การเลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับ
คําถาม การประเมินผูประเมินจะตองตอบคําถาม 3 ขอ คือ 1. คําถามการประเมิน หรือตัวบงชี้มี
อะไรบาง 2. ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดเปนชนิดใดบาง หรือขอมูลอยูในมาตราวัดระดับใด และ
3. สถิติใดที่จะตอบคําถามการประเมิน หรือตัวบงชี้ไดดีที่สุด
ขอมูลที่เก็บรวบรวมในการประเมินผลภายใน อาจแยกไดเปน 2 ประเภท
ใหญ ๆ คือ ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณทําไดโดยใช
วิธีการทางสถิติอาจใชสถิติภาคบรรยาย (Descriptive statistics) เชน ความถี่ รอยละ ฐาน
นิยม มัธยฐาน คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนตน ในการประเมินบางบงชี้ หาก
ตองการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่ผานมากับปจจุบัน อาจใชสถิติภาคอางอิง (Inferential
statistics) เชน t – test F – test สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะห เนื้อหา
(Content analysis) ซึ่งรายละเอียดการวิเคราะหขอมูลแตละเรื่องมีดังนี้
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การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
ลักษณะขอมูลที่นํามา
วิเคราะหเปนขอมูลเชิงคุณภาพ หรือเชิงคุณลักษณะ ซึ่งเปนขอมูลที่รวบรวมจากเอกสาร ขอมูลที่
ไดจากการสัมภาษณผูปกครอง ขอมูลจากคําถามปลายปด ขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของครู ขอมูลที่เปนการบันทึกเหตุการณ หรือประสบการณตาง ๆ หรือขอมูลเชิงคุณลักษณะ
อื่นๆ การวิเคราะหขอมูลเหลานี้เปนการวิเคราะหโดยการแปลความ หรือตีความขอมูล โดยใช
หลักเหตุผล หรือกรอบแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีนี้ จําเปนตองใชสถิติชวยในการ
วิเคราะหขอมูล เชน การบรรยาย การดูแลเอาใจใสบุตรหลานของผูปกครอง การบรรยายสภาพ
ของแหลงการเรียนรูในชุมชนของสถานศึกษา การบรรยายสภาพความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอื่น และการสรางทีมงานของผูบริหาร การบรรยายจุดเดนดานผูเรียนของสถานศึกษา
หรื อ การบรรยายจุ ด อ อ น หรื อ ข อ บกพร อ งของกระบวนการจั ด การเรี ย น การสอนเพื่ อ หา
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน
การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ เปนการนําขอมูลเชิงปริมาณที่
รวบรวมไดมาจัดหมวดหมู ตีความหมาย การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณสวนใหญตองอาศัยสถิติ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจําแนกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทแรกคือ สถิติภาค
บรรยาย คาการกระจาย เชน คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เปนตน ประเภทที่สอง สถิติภาคสรุปอางอิง ในการ
ประเมินของตัวบงชี้ หากตองการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่ผานมากับปจจุบัน อาจใชสถิติ
สรุปอางอิง เชน การทดสอบคาที (t – test) หรือการทดสอบคาเอฟ (F – test) เปนตน
การสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ในการประเมินภายในสถานศึกษา การสรุปผลจากการวิเคราะหขอมูล ตอง
พิจารณาจากเกณฑที่กําหนด เพื่อนํามาตัดสินตอไป ดังนั้น การกําหนดเครื่องมือในการประเมิน
การใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล และเกณฑการประเมินจะตองมีความสอดคลองกัน ในการ
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล มีขอพิจารณาดังนี้
1. มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ทาํ การประเมิน
2. การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหระดับรายบุคคล ระดับ แผนกวิชา หรือ
ในภาพรวมของสถานศึกษา
3. ผลการวิเคราะหขอมูล ในแตละระดับ ตองเทียบกับเกณฑ ที่กาํ หนด เพื่อ
ตัดสินสรุปผลตามตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน
4. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล สามารถทําไดหลายแบบแลวแตความ
เหมาะสม เชน ตารางแจกแจงความถี่ แบบแผนภูมิภาพ แผนภูมิแทง แผนภูมิเสน แผนภูมิกง
หรือฮิสโตรแกม เปนตน โดยใหฝายเลขานุการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนผูกําหนดวา
ควรจะนําเสนอในรูปแบบใดใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
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การวิเคราะหจดุ แข็งและจุดออนของสถานศึกษา
แนวทางการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน
เมื่อผูประเมินไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลการประเมินผลภายในสถานศึกษาแลว
นําขอมูลที่วิเคราะหในแตละตัวบงชี้ไปเทียบกับเกณฑประเมิน จะทําใหทราบวาสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม และทําใหทราบจุดออนและจุดแข็งของสถานศึกษา
การวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนของสถานศึกษาสามารถทําไดงาย ๆ โดยการ
เปรียบเทียบเปาหมายที่สถานศึกษาตองการใหบรรลุวัตถุประสงค กับผลการปฏิบัติงานจริงที่ไดจาก
การรวบรวมขอมูล ผลตางที่เกิดขึ้นระหวางเปาหมายกับการปฏิบัติจริงจะสะทอนความตองการจําเปน
(Needs) ที่ตองไดรับการปรับปรุงพัฒนาตอไป
เพื่อใหเห็นจุดแข็งและจุดออนของสถานศึกษาไดอยางชัดเจน อาจใชวิธีการวิเคราะห
แผนภาพแบบใยแมงมุม ซึ่งจะทําใหเห็นภาพรวมของสถานศึกษาวาผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานและตัวบงชี้แตละตัวอยูในระดับใด โดยใชเกณฑการประเมินที่ระดับรอยละ 50 เปนเกณฑ
ตัวอยางสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐาน และตัวบงชี้
ความรัก ความภูมใิ จ
รับผิดชอบ

ดานผูสําเร็จ
การศึกษา/

หลีกเลี่ยงสารเสพติด

่
วินัยในการปฏิบัติ

สวนรวมการจัดกิจกรรม/โครงการฯ

50%

ดานกระบวนการ
(มาตรฐานที่ 8)
สงเสริมความรู/ ทักษะทางวิชาชีพ
การบริการชุมชน/
ทองถิ่น
รวมมือกับชุมชน/
จัดหลักสูตร
ทองถิ่น
ที่ยืดหยุน

กําหนดนโยบาย/
จัดระบบการปฏิบตั ิงานฯ

การพัฒนาหลักสูตร

รวมมือกับ
สถานประกอบการ

ดานปจจัย
(มาตรฐานที่ 11)

ภาพการวิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตามแผนภาพใยแมงมุม

86
นอกจากนี้แลวอาจนําเสนอแบบแผนภูมิแทงก็ได ดังตัวอยาง
ตัวอยางสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูสําเร็จการศึกษาและผูเรียน
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ภาพการวิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ดานผูเรียน ตามแผนภูมแิ ทง
หมายเหตุ
= ผลการดําเนินงาน

= เกณฑ

มาตรฐานดานนักเรียนมีตัวบงชี้ 7 ตัว คือ
ตัวบงชี้ 1
มีพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความมีวินัยในการปฏิบัติงาน
ตัวบงชี้ 2
รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
ตัวบงชี้ 3
มีพฤติกรรมแสดงถึงความรัก ความภูมิใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เรียน
ตัวบงชี้ 4
มีพฤติกรรมทีห่ ลีกเลีย่ ง และไมเกี่ยวของกับสารเสพติด และอบายมุข
ตัวบงชี้ 5
มีสวนรวมในกิจกรรม / โครงการ อนุรกั ษสิ่งแวดลอม พัฒนาชุมชน สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิน่ และกิจกรรมอื่น ๆ ของสถานศึกษา
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จากตัวอยางแผนภาพที่ 1 ขางตนสรุปไดดังนี้
ตัวบงชี้ที่สูงกวาเกณฑที่กําหนด (กําหนดเกณฑที่ระดับปานกลางรอยละ 50) ไดแก
วินัยในการปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงสารเสพติด มีสวนรวมการจัดกิจกรรม / โครงการฯ เปนตน
ตัวบงชี้ที่ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด (กําหนดเกณฑที่ระดับปานกลางรอยละ 50) ไดแก
ความรับผิดชอบ ความรัก ความภูมิใจในวิชาชีพ จัดหลักสูตรที่ยืดหยุน รวมมือกับชุมชนและทองถิ่น
เปนตน
ตัวอยางสรุปผลการวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนของสถานศึกษา
จุดแข็งของสถานศึกษา
จุดออนของสถานศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา/ผูเรียน
- นักเรียน/นักศึกษา
มีสวนรวมในการจัด - นักเรียน/นักศึกษา มีความรับผิดชอบในงานที่
กิจกรรม/โครงการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
ไดรับมอบหมาย และสามารถทํางานรวมกับ
พัฒนาชุมชน
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ผูอ่ืนไดในระดับต่ําจะตองปรับปรุงพฤติกรรม
ดานนี้
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และกิจกรรมอื่น
ๆ ของสถานศึกษาอยูในระดับดีมาก (มากกวา - นักเรียน/นักศึกษา มีความรัก ความภูมิใจ
รอยละ 80)
และมี จ รรยาบรรณในวิ ช าชี พ ที่ เ รี ย นอยู ใ น
- นักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยง
ระดับต่ํา
และไมเกี่ยวของกับสารเสพติด และอบายมุข
อยูในระดับดีมาก (มากกวารอยละ 80)
- นักเรียน/นักศึกษา มีวินัยในการปฏิบัติงานอยู
ในระดับปานกลาง เปนที่นาพอใจ
กระบวนการ
- สถานศึ ก ษาได มี ก ารจั ด กิ จ กรรม/โครงการ - สถานศึกษาไมคอยมีการจัดกิจกรรม/โครงการ
สงเสริมความรู และทักษะทางวิชาชีพเพื่อการ
ที่ใหการบริการแกชุมชน และทองถิ่น ควร
ประกอบอาชีพ และการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ต อ งปรั บ ปรุ ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรม/โครงการ
แกชุมชน และทองถิ่นอยูในระดับมาก
เพิ่มขึ้น
- สถานศึ ก ษาให ค วามร ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน และ
ทองถิ่นในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามประเพณี
และเพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น อยู ใ นระดั บ น อ ย
จะตองปรับปรุง
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จุดแข็งของสถานศึกษา

จุดออนของสถานศึกษา

ดานปจจัย
- สถานศึกษาไดกําหนดนโยบาย และจัดระบบ - สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด หลั ก สู ต รที่ ยื ด หยุ น
หลากหลาย เปนไปตามความตองการของ
การปฏิบัติงานในการเปดสอนหลักสูตรแตละ
ผูเรียน/สถานประกอบการ/หนวยงาน/ชุมชน
ระดับในสาขาวิชา/สาขางานที่เปดสอน เปนที่
อยูในระดับนอยตองปรับปรุง
นาพอใจ
- ส ถ า น ศึ ก ษ า ไ ด มี ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับเทคโนโลยีในงาน
อาชีพ และสภาพทองถิ่น อยูในระดับกลาง
เปนที่นาพอใจ
- ส ถ 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

จากผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของสถานศึกษา คณะกรรมการประเมินผล
ภายในตองนําขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจุดออนของสถานศึกษาที่พบในบางสถานศึกษายังพบจุดออนมากมาย ซึ่งเปนหนาที่
ของคณะทํางานที่จะตองจัดลําดับความสําคัญของจุดออนที่เปนปญหามากที่สุด เพื่อใหการดําเนินการ
วางแผน แกไขปญหากอน
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
หลังจากที่ผูประเมินทราบจุดออนของสถานศึกษาแลว จะตองนําจุดออนนั้นมา
วิเคราะหสาเหตุเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา หรือปองกัน การวิเคราะหหาสาเหตุสามารถทําได
หลายวิธีอาจใชการระดมสมอง การใชแผนภูมิกางปลา การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหผลการดําเนินงาน
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดําเนินการโดย
1. กําหนดตัวบงชี้ที่ยังไมเปนไปตามเกณฑ หรือจุดออนของสถานศึกษาตามตัวอยาง
คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนต่ํากวาคาเฉลี่ยของจังหวัด
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2. ระดมความคิดของครู อาจารย และกลุมผูเกี่ยวของ วามีสาเหตุอะไรบางที่อาจทํา
ใหเกิดปญหาดังกลาว
3. ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแกไข
ตัวอยางการวิเคราะหหาสาเหตุ

มีความรัก ความภูมิใจ
และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพที่เรียนต่ํา

เจตคติของนักเรียน
ตอวิชาชีพ

สภาพแวดลอมอื่น

ครูผูสอน

ความรูพื้นฐานของผูเรียน

สมมติจากการระดมความสําคัญของครู อาจารย และผูเกี่ยวของมีสาเหตุสําคัญที่
เปนไปได 4 ประการ ที่ทําใหนักศึกษา นักศึกษา มีความรัก ความภูมิใจ และมีจรรยาบรรณ ใน
วิชาชีพที่เรียนอยูในระดับต่ํา จากนั้นครู อาจารย และผูเกี่ยวของควรประเมินสาเหตุใดมีโอกาสในการ
เกิดมากที่สุด และเปนสาเหตุสําคัญ เมื่อครู อาจารยประเมินไดสาเหตุที่สําคัญแลว ก็นํามาจัดทําเปน
แนวทางในการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาตอไป อาจจะจัดในรูปของโครงการเพื่อที่จะ
เสนอขออนุ มั ติ ผู บ ริ ห ารในการดํ า เนิ น โครงการ
เพื่ อแก ป ญ หาจุ ด อ อ นของสถานศึ ก ษาให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดของโครงการควรมีดังนี้
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รายละเอียดของสาระในการจัดทําขอเสนอโครงการ
1. ชื่อ
โครงการ…………………………………………………………………………………………
2. ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. วัตถุประสงคของโครงการ / เปาหมาย
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. วิธดี ําเนินการ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. ทรัพยากรที่ตอ งการ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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7. งบประมาณคาใชจาย
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
8. ผูร ับผิดชอบโครงการ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
9. การติดตามและประเมินผล
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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6. เกณฑการประเมิน
หมายถึง ระดับที่ใชในการตัดสินความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนด
การกําหนดเกณฑก ารตั ดสินขึ้น อยูกั บสถานศึกษาที่จะตั ดสิ นวาเกณฑระดับใดที่
เหมาะสมกับสภาพของหนวยงานของตน ในชวงแรกอาจกําหนดเกณฑคอนขางต่ํา แลวคอยปรับให
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ก็ได หรืออาจกําหนดเกณฑครั้งแรกใหอยูในมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับเลยก็ได อยางไร
ก็ตาม การกําหนดเกณฑที่ใชในการตัดสินเปนปญหาหนึ่งของการทําการประเมิน เนื่องจากการปฏิบัติ
โดยทั่วไปยังมีขอมูลไมเพียงพอวาสภาพที่ที่วาเหมาะสม หรือไดตามเกณฑขึ้นอยูที่ระดับใด คาปกติ
วิสัย (Norm) ที่ระบุระดับความสําเร็จขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ อาจใชเกณฑการตัดสินที่ระดับ
ทองถิ่น (Local norm) หรือระดับชาติ (National norm) สถานศึกษาจะตองรวมกันพิจารณาเกณฑ
ของสถานศึกษาขึ้น เพราะการกําหนดเกณฑการตัดสินเปนเรื่องที่บุคลากรที่เกี่ยวของกับงานที่ตองทํา
ความตกลงกัน และหาขอสรุปที่เหมาะสม ผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานนั้น ๆ เทานั้น ที่จะรูดีที่สุด
วาควรกําหนดเกณฑอยางไร
นอกจากนี้ เกณฑที่กําหนดขึ้นควรจะมีทั้งเกณฑในดานปริมาณ และดานคุณภาพ
7. ชวงเวลาการประเมิน
ชวงเวลาการประเมินใหผูรับผิดชอบกําหนดชวงเวลาในการประเมินดวยตนเองวา
ควรจะทําการประเมินในชวงใดจึงจะเหมาะสม และสะดวก ประเมินกี่ครั้ง ตัวบงชี้บางตัวอาจจะ
ประเมินไดทุกภาคเรียน หรือภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ทั้งนี้ จะตองคํานึงถึงความประหยัด และเวลา
ดวย) แตในตัวบงชี้บางตัวอาจประเมินไดเพียง 1 ครั้ง ในรอบปเปนตน
8. ผูร ับผิดชอบ
หมายถึง
กําหนด)

ผูรับผิดชอบในการประเมินตามตัวบงชี้นั้น ๆ

(ตามคําสั่งวิทยาลัยที่

ตัวอยางกรอบการประเมินมาตรฐาน
มาตรฐาน

ตัวบงชี้ / คาบงชี้

1. ผูสําเร็จการศึกษามี
ความรูเชิงวิชาการ มี
ทักษะในวิชาชีพและ
ทักษะชีวิตอันสงผลตอ
การประกอบอาชีพอยาง
มีประสิทธิภาพ

1.1 รอยละของผูสาํ เร็จ
การศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ
ของแตละหลักสูตร
1.2 รอยละของผูสาํ เร็จ
การศึกษาที่ผา นการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในสาขาวิชาชีพที่เรียนตาม
เกณฑที่กําหนดของแตละ
หลักสูตร
1.3 รอยละของผูสาํ เร็จ
การศึกษาไดงานทํา /
ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาตอภายใน 1 ป
1.4 ระดับความพึงพอใจและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หรือความถี่ของจํานวน
ผูตอบในแตละระดับ
คุณภาพ

-

-

แหลงขอมูล /
ผูใหขอมูล
รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
งานทะเบียน

วิธีการเก็บขอมูล /
เครื่องมือ
แบบบันทึกระดับผล
การเรียนเฉลี่ย

สถิติที่ใช /
การวิเคราะหขอ มูล
- ความถี่
- รอยละ

เกณฑการ
ประเมิน
รอยละ 10

ชวงเวลาการ
ประเมิน
ปลายป
การศึกษา

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 1

รายงานผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
งานทะเบียน งาน
มาตรฐานวิชาชีพ

แบบบันทึกผลการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

-

ความถี่
รอยละ

รอยละ 90

ปลายป
การศึกษา

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 1

แบบสรุปผลการสํารวจ
ผูสําเร็จการศึกษา
งานแนะแนว งาน
ทะเบียน
ผลการสํารวจความพึง
พอใจ
ฝายวางแผนและพัฒนา
ฝายวิจยั

แบบบันทึกผลการ
สํารวจผูสาํ เร็จ
การศึกษา

-

ความถี่
รอยละ

รอยละ 80

กรกฎาคมของ
ทุกป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 1

แบบบันทึกผลสํารวจ
ความพึงพอใจ

-

คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ความถี

รอยละ 80

ตุลาคมของ
ทุกป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 1

* สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได ตามบริบทของสถานศึกษา
* เกณฑการประเมิน สถานศึกษากําหนดเอง

-

ผูรับผิดชอบ
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มาตรฐาน

ตัวบงชี้ / คาบงชี้

2. ผูเรียนมีการพัฒนา
ความรูในทักษะพืน้ ฐาน
ทักษะในการปฏิบัตงิ าน
และพัฒนาตนเองใน
วิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม

2.1 รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในสาขาวิชา
ตามเกณฑ

-

2.2 รอยละของนักเรียน
นักศึกษาที่ผา นการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
แตละระดับ

-

2.3 จํานวนนักเรียน นักศึกษา
ที่สามารถประยุกตความรู
และทักษะตาง ๆ ใชในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม
2.4 รอยละของผูเรียนที่
สามารถศึกษา คนควาจาก
แหลงการเรียนรู ตาง ๆ
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ดวยตนเอง
2.5 รอยละของผูเรียนทีม่ ี
ความรูแ ละ ทักษะในการ
ใชภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จาํ เปนตอการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ

-

-

-

-

-

แหลงขอมูล /
วิธีการเก็บขอมูล /
ผูใหขอมูล
เครื่องมือ
แบบรายงานผลการเรียน แบบบันทึกผลการ
เรียนแตละหมวดวิชา
ในแตละวิชา
งานทะเบียน

สถิติท่ใี ช /
การวิเคราะหขอ มูล
- ความถี่
- รอยละ

เกณฑการ
ประเมิน
- หมวด
วิชาสามัญ
รอยละ 60
- หมวด
วิชาพืน้ ฐาน
รอยละ 80
- หมวด
วิชาชีพ รอย
ละ 80
สอบผาน
มาตรฐาน
วิชาชีพแต
ละสาขาไม
ต่ํากวารอย
ละ 80
รอยละ 80

ชวงเวลาการ
ประเมิน
ปลายป
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 2

ปลายป
การศึกษา

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 2

ปลายป
การศึกษา

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 2

รายงานผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
งานวัดผล

แบบบันทึกผลการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

-

ความถี่
รอยละ

รายงานสรุปผลการ
ประเมินความสามารถ
ของผูเรียน
บุคลากรในสถานศึกษา
ที่ เกี่ยวของ
รายงานผลการใชแหลง
เรียนรูใ นและนอก
สถานศึกษา
งานวิจยั อาจารยที่ปรึกษา

แบบบันทึกผลการ
ดําเนินการแตละ
โครงการ

-

ความถี่

แบบบันทึกสรุปผล
การใชแหลงเรียนรู

-

ความถี่
รอยละ

รอยละ 80

ปลายภาค
เรียน

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 2

แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ ของวิชาภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
และคอมพิวเตอร

ความถี่
รอยละ

รอยละ 70

ปลายภาค
เรียน

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 2

รายงานผลทางการเรียน
ของวิชาภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
และคอมพิวเตอร
งานวัดผล

* สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได ตามบริบทของสถานศึกษา
* เกณฑการประเมิน สถานศึกษากําหนดเอง

94

มาตรฐาน
3. ผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม มี
ความรักในอาชีพและ
เปนสมาชิกที่ดีของ
สังคม

ตัวบงชี้ / คาบงชี้
3.1 รอยละของผูเรียนทีม่ ีวินยั
ในการปฏิบัติงาน

-

3.2 รอยละของผูเรียนทีม่ ีความ
รับผิดชอบในงานทีไ่ ดรับ
มอบหมาย และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอนื่ ได
3.3 รอยละของนักเรียนที่มี
พฤติกรรมแสดงถึงความรัก
ความภูมใิ จ และ มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพที่
เรียน
3.4 รอยละของนักเรียนที่มี
พฤติกรรมทีห่ ลีกเลีย่ งและ
ไมเกี่ยวของกับสารเสพติด
และอบายมุข

-

-

-

3.5 รอยละของผูเรียนทีเ่ ขารวม
กิจกรรม/โครงการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม พัฒนาชุมชน
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น แลกิจกรรมอื่น ๆ
ของสถานศึกษา

-

แหลงขอมูล /
ผูใหขอมูล
รายงานพฤติกรรมทีแ่ สดง
ถึงความมีวนิ ัยในการ
ปฏิบัติงาน
อาจารยผูสอน อาจารยที่
ปรึกษา งานวิจยั สถาบัน
รายงานพฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ
ความสามารถทํางาน
รวมกับผูอนื่
อาจารยผูสอน
รายงานพฤติกรรมแสดง
ถึงความรัก ความภูมิใจ
และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพทีเ่ รียนของผูเ รียน
อาจารยผูสอน อาจารยที่
ปรึกษา งานวิจยั สถาบัน
รายงานพฤติกรรมที่
หลีกเลี่ยงและไมเกี่ยวของ
กับสารเสพติดและ
อบายมุข
อาจารยที่ปรึกษา อาจารย
ผูสอน อาจารยฝา ยปกครอง
รายงานการประเมิน
กิจกรรม / โครงการ
ฝายกิจการนักศึกษา

* สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได ตามบริบทของสถานศึกษา
* เกณฑการประเมิน สถานศึกษากําหนดเอง

วิธีการเก็บขอมูล /
เครื่องมือ
แบบสังเกต
แบบประเมิน

สถิติท่ใี ช /
การวิเคราะหขอ มูล
- ความถี่

เกณฑการ
ประเมิน
รอยละ 80

ชวงเวลาการ
ประเมิน
ปลายภาค
เรียน

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 3

แบบสังเกต
แบบประเมิน

-

ความถี่
รอยละ

รอยละ 80

ปลายภาค
เรียน

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 3

แบบสังเกต
พฤติกรรม

-

ความถี่
รอยละ

รอยละ 80

ปลายภาค
เรียน

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 3

แบบสังเกต
พฤติกรรม

-

ความถี่
รอยละ

รอยละ 95

ปลายภาค
เรียน

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 3

แบบประเมิน
แบบสํารวจ
แบบสังเกต

-

ความถี่
รอยละ

รอยละ 80

ปลายภาค
เรียน

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 3

ผูรับผิดชอบ
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มาตรฐาน

ตัวบงชี้ / คาบงชี้

4. สถานศึกษามีการระดม 4.1 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ที่ไดรับมอบหมายงานได
ทรัพยากร จัดระบบ
ตรงกับคุณวุฒิและสาขาที่
เครือขายในการจัดการ
สํ
าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา รวมทั้ง
สงเสริมความรวมมือกับ
สถานประกอบการ
4.2 จํานวนครัง้ และจํานวน
ชุมชน แหลงการเรียนรู
สถานศึกษาภายใตสถาบัน
ตาง ๆ เพื่อการสนับสนุน
การอาชีวศึกษาที่จัดระบบ
การจัดการอาชีวศึกษาใหมี
ความรวมมือจัดการศึกษา
ประสิทธิภาพ
และใชทรัพยากรรวมกัน
4.3 จํานวนครั้งและจํานวน
สถานประกอบการ รวมมือ
ในการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี และระบบปกติ

4.4 จํานวนผูเชีย่ วชาญ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
จากสถานประกอบการ
หนวยงานตาง ๆ ชุมชน
และทองถิน่ ใหความรูใน
สถานศึกษา และจํานวน
ชั่วโมงของการใหความรูใ น
1 ป

-

-

-

-

แหลงขอมูล /
ผูใหขอมูล
ขอมูลอัตรากําลังประจําป
ทะเบียนประวัตหิ ลักฐาน
การมอบหมายงาน
งานบุคลากร งาน
หลักสูตร ผูสอน
บุคลากร
เอกสารแสดงความ
รวมมือกับสถานศึกษา
ภายใตสถาบันการ
อาชีวศึกษา
ฝายวางแผนและพัฒนา
เอกสารแสดงความ
รวมมือกับสถาน
ประกอบการหรือไดรับ
ความนุเคราะหจาก
หนวยงานอืน่ ที่ให
นักศึกษาใชเครื่องมือ
อุปกรณ เพือ่ ฝก
ประสบการณ
ฝายวิชาการ งานทวิภาคี
เอกสารขอมูลแสดง
จํานวนผูเชีย่ วชาญ /
ผูทรงคุณวุฒิที่เชิญมาให
ความรู
ฝายวิชาการ ฝายธุรการ

* สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได ตามบริบทของสถานศึกษา
* เกณฑการประเมิน สถานศึกษากําหนดเอง

สถิติท่ใี ช/การ
วิธีการเก็บ
ขอมูล/เครือ่ งมือ วิเคราะหขอมูล
แบบสํารวจ
- ความถี่
- รอยละ

เกณฑการประเมิน

-

ความถี่

-

แบบสํารวจ

-

ความถี่

-

-

ความถี่

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 4

จํานวนสถานศึกษาที่
ใชทรัพยากรรวมกัน
ไมต่ํากวา 5
สถานศึกษา (ภายใต
สถาบันอาชีวศึกษา)
ความรวมมือไมตา่ํ
กวา 10 ครั้ง
สถานประกอบการ
ไมต่ํากวา 5 สถาน
ประกอบการ

ปลายภาค
เรียน

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 4

ปลายภาค
เรียน

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 4

จํานวนผูเชีย่ วชาญ/
ผูทรงคุณวุฒิ ไมต่ํา
กวา 7 คน

ปลายภาค
เรียน

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 4

รอยละ 90

แบบสํารวจ

แบบสํารวจ

ชวงเวลาการ
ประเมิน
ปลายภาค
เรียน

-

ผูรับผิดชอบ
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4.5 จํานวนและประเภทของ
แหลงเรียนรูทั้งในและนอก
สถานศึกษา

มาตรฐาน

ตัวบงชี้ / คาบงชี้

5. สถานศึกษามีการ
จัดการเรียนรูที่
หลากหลาย เนนการฝก
ปฏิบัติจริง เรียนรูจ าก
ประสบการณจริง และมี
การประเมินผลตาม
สภาพจริง

5.1 จํานวนกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผูสอนจัดให
ผูเรียน
5.2 จํานวนชั่วโมงของการฝก
ปฏิบัติในสถานศึกษาและ
ในสถานประกอบการจริง
5.3 จํานวนสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเรียนการ
สอน เพื่อใหผเู รียนเกิด
การเรียนรูตามศักยภาพ
5.4 ระดับความสอดคลองของ
การวัดผลและประเมินผล
กับสมรรถนะทางวิชาชีพ
ในแตละสาขาวิชา

-

-

รายงานแสดงจํานวนและ
รายละเอียดแหลงการ
เรียนรูที่สถานศึกษาจัดไว
ในสถานศึกษาและแหลง
การเรียนรูภ ายนอก
ฝายวางแผนและพัฒนา

-

แหลงขอมูล /
ผูใหขอมูล
แผนการสอน
อาจารยผูสอน

-

-

-

แผนการสอนหลักสูตร
อาจารยผูสอน / ฝาย
วิชาการ
แผนการสอน
อาจารยผูสอน / ฝาย
วิชาการ
รายงานผลการวัดและ
ประเมิน ผลในแตละ
สาขาวิชาหรือแผนการ
สอน
แผนการสอนฝาย
วิชาการ

* สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได ตามบริบทของสถานศึกษา
* เกณฑการประเมิน สถานศึกษากําหนดเอง

แบบสํารวจ

-

ความถี่

-

ปลายภาค
เรียน

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 4

เกณฑการประเมิน

ชวงเวลาการ
ประเมิน

ผูรับผิดชอบ

รอยละ 80 ของรายวิชา มี
การจัดการเรียนการสอน
2 วิธี ขึน้ ไป
รอยละ 60 ของรายวิชามี
การฝกปฏิบัตใิ น/นอก
สถานศึกษา
รอยละ 60 ของรายวิชามี
สื่อการสอนที่หลากหลาย

ปลายภาค
เรียน

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 5

ปลายภาค
เรียน

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 5

ปลายภาค
เรียน

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 5

ปลายภาค
เรียน

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 5

-

วิธีการเก็บ
ขอมูล/เครือ่ งมือ

สถิติท่ใี ช/การ
วิเคราะหขอมูล

แบบสัมภาษณ
แบบสังเกต

-

ความถี่
รอยละ

แบบสัมภาษณ
แบบสังเกต

-

ความถี่
รอยละ

แบบสัมภาษณ
แบบสังเกต

-

ความถี่
รอยละ

แบบสํารวจ

-

คาเฉลี่ย
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ความถี่

-

จํานวนแหลงการ
เรียนรูใ นสถานศึกษา
ไมต่ํากวา 10 แหง
จํานวนแหลงการ
เรียนรูน อก
สถานศึกษา ไมต่ํา
กวา 5 แหง

จํานวนความสอดคลอง
การคิดและประเมินผลใน
แตละสาขาวิชา
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มาตรฐาน
6. สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตรวจสอบ
ได เนนการมี สวนรวม

5.5 จํานวนอาจารยผูสอนที่มี
การใชวิธีการประเมินจาก
การวัดผลที่หลากหลาย
โดยเนนการประเมินตาม
สภาพจริงและนําผลการ
ประเมินไปใชในการ
พัฒนาการเรียนรู
ตัวบงชี้ / คาบงชี้

-

6.1 ระดับคุณภาพของการ
จัดระบบบริหารใน
สถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ

-

-

-

6.2 จํานวนเงินหรือรอยละของ งบประมาณ ดําเนินการ
ดานคาตอบแทนคาวัสดุ
ครุภัณฑ คาซอมบํารุง
คาเสื่อมราคา เมื่อเทียบกับ
งบประมาณทั้งหมด
6.3 ระดับคุณภาพของการ
มอบหมายงานใหบคุ ลากร
ไดเหมาะสม ทั้งดาน
ปริมาณและความสามารถ
ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรในสถานศึกษา

รายงานผลวิธีการ
ประเมินและนําผลการ
ประเมินไปใชในการ
พัฒนาการเรียนรูข อง
อาจารยผูสอน
แผนการสอนฝาย
วิชาการ
แหลงขอมูล /
ผูใหขอมูล
แผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนปฏิบัติงานประจําป
โครงสรางการบริหาร
คณาจารย บุคลากรใน
สถานศึกษา ฝายวางแผน
ฝายวางแผนและพัฒนา

แบบสํารวจ

รายงานการประเมินผล
การมอบหมายงานให
บุคลากร ขอมูลดาน
บุคลากร
บุคลากรในสถานศึกษา
ฝายบริหารงานวิจยั
สถาบัน

แบบสํารวจ
แบบประเมิน

* สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได ตามบริบทของสถานศึกษา
* เกณฑการประเมิน สถานศึกษากําหนดเอง

-

ความถี่
รอยละ

วิธีการเก็บ
สถิติที่ใช/การ
ขอมูล/เครือ่ งมือ วิเคราะหขอมูล
แบบสัมภาษณ - คาเฉลี่ย
- สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
- ความถี่
แบบสํารวจ
- ความถี่
- รอยละ

-

คาเฉลี่ย
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ความถี่

รอยละ 80 ของอาจารยที่
ใชในการวัด/ประเมินที่
หลากหลาย

ปลายภาค
เรียน

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 5

เกณฑการประเมิน

ชวงเวลาการ
ประเมิน
ระหวางป
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ

ระดับคุณภาพโดยเฉลี่ย
ไมต่ํากวา 3 จาก 5 ระดับ

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 6

ตามความเหมาะสม โดย
มติกรรมการสถานศึกษา

ปลายป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 6

โดยเฉลี่ยไมตา่ํ กวาระดับ
3 จาก 5 ระดับ

ปลายป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 6
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6.4 ระดับคุณภาพของการ
กําหนดนโยบาย ปรัชญา
และมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษา มีความเปน
เอกลักษณทางวิชาชีพ
ชัดเจน ตามความคิดเห็น
ของบุคลากร
6.5 จํานวนครั้งของการนิเทศ
กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลงานตามแผน
กลยุทธของสถานศึกษา

-

-

รายงานผลการประเมิน แบบสํารวจ
นโยบายปรัชญา
แบบประเมิน
มาตรฐานในการจัดการ
อาชีวศึกษา ขอมูลดาน
นโยบาย ปรัชญา มาตรฐาน
ในการจัดการอาชีวศึกษา
ฝายวางแผน
ขอมูลดานกลยุทธ การ แบบสํารวจ
ดําเนินงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลงาน
ฝายวางแผนและพัฒนา

* สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได ตามบริบทของสถานศึกษา
* เกณฑการประเมิน สถานศึกษากําหนดเอง

-

โดยเฉลี่ยไมตา่ํ กวาระดับ
3 จาก 5 ระดับ

ระหวางป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 6

-

คาเฉลี่ย
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ความถี่

-

ความถี่

ไมนอยกวา 2 ครั้ง ในแต
ละภาคการศึกษา

ปลายป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 6
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มาตรฐาน

ตัวบงชี้ / คาบงชี้

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

7.1 จํานวนและประเภทของ
นวัตกรรม โครงงาน
งานวิจยั ในชัน้ เรียน
งานวิจยั สถาบัน วิจัยเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพ งาน
ประเมินผลและบทความ
ทางวิชาการ
7.2 จํานวนและประเภทของ
ผลงานนวัตกรรม
โครงงานงานวิจัยในชัน้
เรียน งานวิจัยสถาบัน
วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
งานประเมินผล และ
บทความทางวิชาการที่
ผูสอน บุคลากร
นักศึกษาจัดทําขึน้ เผยแพร
สูสาธารณชน
7.3 จํานวนและประเภทของ
การสงเสริม สนับสนุนใน
การพัฒนาผูสอนบุคลากร
และผูเรียน

-

-

-

-

-

แหลงขอมูล /
ผูใหขอมูล
ขอมูลจํานวนผลงาน
ฝายวิชาการ / อาจารย

สถิติที่ใช/การ
วิธีการเก็บ
ขอมูล/เครือ่ งมือ วิเคราะหขอมูล
แบบสํารวจ
- ความถี่

ขอมูลการเผยแพร
ผลงานและการนํา
ผลงานมาใชประโยชน
จากฝายวิชาการ
ฝายวิชาการ
ฝายวางแผนและพัฒนา

ฝายกิจการ
นักศึกษา
แบบสํารวจ

-

ความถี่

ทุกประเภท ของผลงาน
นวัตกรรม รวมแลวไม
นอยกวารอยละ 80 ของ
ผลงาน

ระหวางป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 7

รายงานสรุปผลการ
สงเสริมสนับสนุนใน
การพัฒนาผูสอน
บุคลากร และผูเรียน
ฝายวิชาการ ฝาย
วางแผนและพัฒนา

แบบสํารวจ

-

ความถี่

ทุกประเภท รวมแลวไม
นอยกวารอยละ 80 ของ
บุคลากร

ระหวางป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 7

* สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได ตามบริบทของสถานศึกษา
* เกณฑการประเมิน สถานศึกษากําหนดเอง

เกณฑการประเมิน
ทุกประเภท รวมแลวไม
นอยกวารอยละ 20 ของ
บุคลากรในสถานศึกษา

ชวงเวลาการ
ประเมิน
ระหวางป

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 7
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7.4 จํานวนและประเภทของ
แหลงเงินทุนในการ
ปฏิบัติงาน งบประมาณที่
ไดรับ เมื่อเทียบกับ
งบดําเนินการใน
สถานศึกษา
มาตรฐาน

ตัวบงชี้ / คาบงชี้

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

8.1 จํานวนและประเภทของ
กิจกรรม / โครงการที่
สงเสริมความรูแ ละทักษะ
ทางวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพ และการ
พัฒนาทางเทคโนโลยี
8.2 จํานวนและประเภทของ
กิจกรรม โครงการที่
ใหบริการแกชุมชนและ
ทองถิ่น

-

-

8.3 จํานวนครั้งและประเภท
ของความรวมมือกับ
ชุมชนและทองถิน่ ในการ จัด กิจกรรมตางๆ และ
จํานวนคณาจารย
นักเรียน นักศึกษาทีเ่ ขา
รวมกิจกรรม

อยางนอยในสถานศึกษา ปลายป
ไมนอยกวารอยละ 1 ของ
งบดําเนินการใน
สถานศึกษา

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 7

รายงานเกีย่ วกับแหลง
ความรูแ ละแหลงเงินทุน
ฝายวางแผน
ฝายวิชาการ
ฝายสงเสริม

แบบสํารวจ

แหลงขอมูล /
ผูใหขอมูล
รายงานผลการประเมิน
กิจกรรม / โครงการ
ฝายกิจการนักศึกษา
ฝายวางแผนและพัฒนา
ฝายวิชาการ

วิธีการเก็บ
สถิติที่ใช/การ
ขอมูล/เครือ่ งมือ วิเคราะหขอมูล
แบบสํารวจ
- ความถี่

รายงานผลการประเมิน
กิจกรรม / โครงการ
ฝายกิจการนักศึกษา
ฝายวางแผนและพัฒนา
รายงานผลการประเมิน
กิจกรรม / โครงการ
ฝายกิจการนักศึกษา

แบบสํารวจ

ความถี่

รวมทุกประเภท ไมนอย
กวาภาคเรียนละ 2
กิจกรรม

ปลายป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 8

แบบสํารวจ

ความถี่

ภาคเรียนละไมนอยกวา
2 ครั้ง และมีจาํ นวน
คณาจารย นักเรียน
นักศึกษา ที่เขารวมไม
นอยกวา 50 ของทั้งหมด

ปลายป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 8

* สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได ตามบริบทของสถานศึกษา
* เกณฑการประเมิน สถานศึกษากําหนดเอง

เกณฑการประเมิน
ทุกประเภท อยางนอย
ตองมี 1 กิจกรรม

ชวงเวลาการ
ประเมิน
ปลายป

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 8
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มาตรฐาน

ตัวบงชี้ / คาบงชี้

9. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอม และ
สิ่งอํานวยความสะดวก ที่
เอื้อตอการเรียนรูและการ
ฝกปฏิบัติ รวมถึงความ
ปลอดภัยของผูเรียน

9.1 ชั่วโมงการใชหองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
พืน้ ที่ฝกปฏิบัติงานตอ
สัปดาห

9.2 จํานวนอุปกรณปองกัน
กระแส ไฟฟา กาซ แสง
เสียง ความรอน และ
จํานวนปายประชาสัมพันธ
การปองกันภัยในสถานที่ที่
เสี่ยงตออันตรายดังกลาว
9.3 ระดับความพึงพอใจของ
คณาจารยและผูเรียนที่มีตอ
การจัดหาวัสดุฝกเครื่องมือ
อุปกรณ

-

-

-

-

9.4 ระดับความเหมาะสมของ
การจัดการสิ่งแวดลอม และ
สิ่งอํานวยความสะดวก
-

สถิติที่ใช/การ
แหลงขอมูล /
วิธีการเก็บ
ผูใหขอมูล
ขอมูล/เครือ่ งมือ วิเคราะหขอมูล
แบบสํารวจ
- ความถี่
แบบบันทึกการใช
หองเรียน หองปฏิบตั ิการ
โรงฝกงาน พืน้ ที่ฝก
ปฏิบัติงานตอสัปดาห
ฝายอาคารสถานที่
ฝายวิชาการ
แบบสํารวจ
- ความถี่
แบบบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับระบบความ
ปลอดภัย
ฝายอาคารสถานที่

งบประมาณดานวัสดุฝก
เครือ่ งมือ อุปกรณ
รายงานความพึงพอใจที่มี
ตอการจัดหาวัสดุฝก
เครือ่ งมือ อุปกรณ
ฝายวางแผน ฝายวิชาการ
ฝาสงเสริมการศึกษา
รายงานการจัดการ
สิ่งแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ฝายอาคารสถานที่

แบบสํารวจ

-

-

แบบสํารวจ

-

-

* สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได ตามบริบทของสถานศึกษา
* เกณฑการประเมิน สถานศึกษากําหนดเอง

เกณฑการประเมิน
ตามหลักสูตร

ชวงเวลาการ
ประเมิน
ระหวางป

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 9

ทุกจุดที่มีความเสี่ยงตอ
ความไมปลอดภัย

ระหวางป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 9

คาเฉลี่ย
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ความถี่

ไมต่ํากวาระดับ 3 จาก 5
ระดับ

ปลายป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 9

คาเฉลี่ย
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ความถี่

ไมต่ํากวาระดับ 3 จาก 5 ปลายป
ระดับ

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 9
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มาตรฐาน
10. ผูสอนและบุคลากร
ของสถานศึกษามีความรู
ความสามารถ และ
ประสบการณในวิชาที่
สอน การปฏิบัติหนาที่
และพัฒนาตนเองใหทัน
ตอเทคโนโลยี

ตัวบงชี้ / คาบงชี้
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

จํานวนคณาจารยที่
สามารถวางแผนจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและการ
ประเมินผลตามสภาพ
จริง
ระดับความสามารถ
และจํานวนครั้งของ
การจัดการ นิเทศและ
ติดตามประเมินผลการ
ฝกอาชีพ และการ
ฝกงานรวมกับสถาน
ประกอบการและ
หนวยงานตาง ๆ
รอยละของคณาจารย
บุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาตนเอง ทั้งดาน
วิชาชีพและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวนหรือระดับ
ความสามารถของ
ผูสอนและบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ
รอยละของผูสอน
และบุคลากรที่เขารวม
กิจกรรม

-

-

-

-

-

-

สถิติที่ใช/การ
แหลงขอมูล /
วิธีการเก็บ
ผูใหขอมูล
ขอมูล/เครือ่ งมือ วิเคราะหขอมูล
รายงานผลการประเมิน แบบสํารวจ
- ความถี่
การจัดการเรียนการสอน
ฝายวิชาการ

รายงานผลสรุปความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการและ
หนวยงานตาง ๆ
ฝายวิจยั และแผนกวิชา

แบบสํารวจ

รายงานการพัฒนา
คณาจารย บุคลากร
งานบุคลากร

รายงานผลการประเมิน
บุคลากร
งานบุคลากร

รายงานผลการประเมิน
กิจกรรม / โครงการ
ฝายกิจการ ฝายวิชาการ

* สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได ตามบริบทของสถานศึกษา
* เกณฑการประเมิน สถานศึกษากําหนดเอง

เกณฑการประเมิน
ไมต่ํากวารอยละ 50

ชวงเวลาการ
ประเมิน
ปลายป

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 10

ไมต่ํากวารอยละ 3 จาก 5
ระดับ

ปลายป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 10

-

คาเฉลี่ย
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ความถี่

แบบสํารวจ

-

ความถี่
รอยละ

ไมต่ํากวารอยละ 50

ปลายป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 10

แบบประเมิน

-

ไมต่ํากวาระดับ 3 จาก 5
ระดับ

ปลายป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 10

-

คาเฉลี่ย
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ความถี่

-

รอยละ

ไมนอยกวารอยละ 50

แบบสํารวจ

-

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 10
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มาตรฐาน
11. สถานศึกษามี
หลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนมีการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลอง
กับเทคโนโลยีในงาน
อาชีพและสอดคลองกับ
สภาพทองถิ่น

ตัวบงชี้ / คาบงชี้
11.1

ระดับความเหมาะสม ของการกําหนด
นโยบาย
-

11.2

จํานวนครั้งและ
ประเภทของการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

-

11.3

11.4

จํานวนครั้งและ
จํานวนบุคลากรที่
รวมมือกับสถาน
ประกอบการ
หนวยงาน ชุมชน
และทองถิน่ ในการ
พัฒนาหลักสูตร
ระดับความตองการ
ความหลากหลาย
ความยืดหยุน ของ
หลักสูตร

-

-

สถิติที่ใช/การ
แหลงขอมูล /
วิธีการเก็บ
ผูใหขอมูล
ขอมูล/เครือ่ งมือ วิเคราะหขอมูล
นโยบาย หลักเกณฑการ แบบประเมิน - คาเฉลี่ย
- สวน
เปดสอนหลักสูตร
เบี่ยงเบน
ฝายวางแผนและพัฒนา
มาตรฐาน
- ความถี่
แบบบันทึก
- ความถี่
ขอมูลการพัฒนา
แบบสํารวจ
หลักสูตร รายงานการ
ประเมินผลการใช
หลักสูตร
ฝายวิชาการ งานวิจยั
สถาบัน
รายงานการประเมินผล แบบสํารวจ
- ความถี่
การใชหลักสูตร
ฝายวิชาการ

รายงานผลความตองการ แบบสํารวจ
หลักสูตร
งานวิจยั สถาบัน

-

-

* สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได ตามบริบทของสถานศึกษา
* เกณฑการประเมิน สถานศึกษากําหนดเอง

คาเฉลี่ย
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ความถี่

เกณฑการประเมิน
ไมต่ํากวาระดับ 3 จาก 5
ระดับ

ชวงเวลาการ
ประเมิน
ตนป

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 11

รวมทุกประเภทอยางนอย ทุก 5 ป
1 ครั้ง ในทุก 5 ป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 11

ไมนอยกวาภาคเรียนละ 1
ครั้ง จํานวนไมนอ ยกวา 1
คน ในแตละสาขาวิชาที่
เปดสอน

ปลายป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 11

ไมต่ํากวาระดับ 3 จาก 5
ระดับ

ปลายป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 11
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มาตรฐาน

ตัวบงชี้ / คาบงชี้

12.1
12. สถานศึกษามีการ
จัดระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา และ
สามารถรองรับการประกัน
12.2
คุณภาพภายนอก เพื่อ
นําไปสูก ารพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

12.3

12.4

12.5

ระดับความคิดเห็น
ของบุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบขอมูล
สารสนเทศ

-

ความครบถวนของการ
ดําเนินการตาม
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในตาม
แผนและมีมาตรฐานที่
เปนเอกลักษณของ
ตนเอง
ระดับความรวมมือ
ของบุคลากรทั้งใน
และนอกสถานศึกษา
ในการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ
อาชีวศึกษา
ระดับความเหมาะสม
ของการประเมิน
คุณภาพและจัดทํา
รายงานประจําป
ระดับความเหมาะสม
ของการนําผลการ
ประเมินภายในไปใช
ในการรายงานพัฒนา
สถานศึกษา

-

-

-

แหลงขอมูล /
ผูใหขอมูล
รายงานความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบบขอมูล
สารสนเทศ ขอมูลระบบ
สารสนเทศ
ฝายวางแผนฯ งานวิจัย
สถาบัน
รายงานการศึกษาตนเอง
(SSR) รายงานการ
รวบรวมขอมูลจาก
คณะกรรมการประจํา
มาตรฐาน
ฝายประกันคุณภาพ
งานวิจยั สถาบัน
รายงานความรวมมือใน
การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ อาชีวศึกษา
ฝายวางแผนและพัฒนา
งานวิจยั สถาบัน

สถิติที่ใช/การ
วิธีการเก็บ
ขอมูล/เครือ่ งมือ วิเคราะหขอมูล
แบบสํารวจ
- คาเฉลี่ย
- สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
- ความถี่

รายงานประจําป รายงาน
ของคณะกรรมการประจํา
มาตรฐาน
ฝายวางแผนและพัฒนา
ฝายประกันคุณภาพ
รายงานการจัดทํา
แผนพัฒนา
ฝายวางแผนและพัฒนา

* สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได ตามบริบทของสถานศึกษา
* เกณฑการประเมิน สถานศึกษากําหนดเอง

เกณฑการประเมิน
ไมต่ํากวาระดับ 3
จาก 5 ระดับ

ชวงเวลาการ
ประเมิน
ปลายป

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 12

แบบสํารวจ

-

การ
วิเคราะห
เนือ้ หา

ไมนอยกวารอยละ 3
ของมาตรฐานทั้งหมด
และมีมาตรฐานที่เปน
เอกลักษณ 1 มาตรฐาน

ปลายป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 12

แบบสํารวจ

-

ความถี่

ไมต่ํากวาระดับ 3 จาก
5 ระดับ

ปลายป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 12

แบบสํารวจ

-

คาเฉลี่ย
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ความถี่
คาเฉลี่ย
สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ความถี่

ไมต่ํากวาระดับ 3 จาก
5 ระดับ

ปลายป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 12

ไมต่ํากวาระดับ 3 จาก
5 ระดับ

ปลายป

คณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานที่ 12

แบบสํารวจ

-
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* สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนได ตามบริบทของสถานศึกษา
* เกณฑการประเมิน สถานศึกษากําหนดเอง
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หนวยที่ 6
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report : SAR)
เมื่อสถานศึกษาไดดําเนินการตามแผนที่วางไวสําหรับการประกันคุณภาพภายใน
ภายใตกรอบมาตรฐานที่กําหนดแลวทําการประเมินตนเองครบถวนตามมาตรฐานในรอบ 1 ป
สถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองในรูปเอกสารที่แสดงขั้นตอนรายละเอียด
ตาง ๆ เพื่อเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และเสนอใหสาธารณชนไดทราบผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาอยางตอเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
หลักการจัดทํารายงาน
1. รูปแบบการจัดทํารายงานไมมีรูปแบบตายตัว ใหสถานศึกษาพิจารณาตามความ
เหมาะสม โดยใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
2. เนื้อหาในรายงาน ควรเสนอแบบกระชับ ใชภาษาอานเขาใจงาย นําเสนอขอมูลทั้ง
ในเชิงปริมาณ และคุณภาพ อาจมีการนําเสนอในรูปแผนภูมิ กราฟ ตาราง ตามความเหมาะสม
3. เนนการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 1 ป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
4. การนํ า เสนอข อ มู ล อ า งอิ ง ควรเป น ข อ มู ล ที่ มี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป น ต อ การ
พิจารณารายละเอียดในรายงาน โดยเนนหลักฐาน เอกสารที่ใชจริง
5. รายงานควรมีความยาวประมาณ 50 - 100 หนา
องคประกอบของเนื้อหาในรายงาน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่จัดทําขึ้นเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หรือสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ควรมีองคประกอบ ดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐาน (บทนํา)
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก สังกัด
สถานศึกษา ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของสถานศึกษา ระบบโครงสราง
การบริหาร ฯลฯ
1.2 ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
หลักสูตรที่เปดสอน จํานวนนักศึกษา ฯลฯ
1.3 ขอมูลเกี่ยวกับอาจารย บุคลากร
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จํานวนอาจารย บุคลากร วุฒิการศึกษา สาขาที่สอน หนาที่ความรับผิดชอบ
นอกเหนือจากการสอน ฯลฯ
1.4 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
จํานวนอาคาร หองเรียน โรงฝกงาน หองสมุด หองประชุม หองปฏิบัติการ
สนามกีฬา ฯลฯ
งบประมาณ รายรับ-รายจาย (แหลงที่มาของรายรับ) การจัดสรรงบประมาณ
จําแนกตามประเภทรายจาย ฯลฯ
1.5 ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เขตพื้นที่บริการ ความสัมพันธ
ระหวางสถานศึกษากับชุมชน
1.6 เกียรติยศชื่อเสียง ผลงานดีเดนที่สถานศึกษาไดรับ
2 วิธีดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน และผลการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบงชี้
การประกันคุณภาพภายใน
2.1 วิธีดําเนินงาน
กลาวถึงรองรอยหลักฐานของความตระหนัก (Awareness) เกี่ยวกับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในตามปรัชญา และพันธกิจของสถานศึกษาในภาพรวม
อธิบายเกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรมที่สถานศึกษาไดดําเนินงาน ซึ่งแสดง
ถึงความพยายาม (Attempt) ในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคในแตละตัวบงชี้ของการ
ประกันคุณภาพภายใน
2.2 ผลการดําเนินงาน
อธิบายผลที่ไดจากการดําเนินงาน ซึ่งแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ของความพยายามในการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมตามตัวบงชี้นั้น
2.3 ผลการประเมินตามตัวบงชี้
พิจารณาจากรองรอยหลักฐานเกี่ยวกับความตระหนัก ความพยายาม และ
ผลสัมฤทธิ์ แลวสรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้นั้นวาประสบผลสําเร็จในระดับใด โดยประเมิน
แตละตัวบงชี้ในทุกมาตรฐานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด และประเมินภาพรวมรายมาตรฐาน
จากคาฐานนิยมของตัวบงชี้
3 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
3.1 ผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ควรรายงานสรุปผลในรูปตาราง หรือแผนภูมิ
3.2 จุดแข็ง จุดออน ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่เปนจุดแข็ง หมายถึงมาตรฐานที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี
3.3 แผนพัฒนาสถานศึกษา

108
จากผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน นํามาเปนขอมูล
ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในปตอไป โดยกําหนดชวงเวลาดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม ตาม
ความเหมาะสม
4. ภาคผนวก
สถานศึกษานําเสนอขอมูล สถิติตาง ๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณา
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ตัวอยาง

รายงานการประเมินตนเอง

ของวิทยาลัย ................................ อําเภอ ...............................
จังหวัด ........................................................

ระดับ / ประเภทวิชาที่เปดสอน ................................................

สังกัด .......................................................

110
คํานํา
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สารบัญ
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........................................................................................................................…………
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บทที่ 1
บทนํา
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
1.1.3 ปรัชญา
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
1.1.4 วิสัยทัศน
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
1.1.5 พันธกิจ
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
1.1.6 เปาหมายสถานศึกษา
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
1.1.7 ระบบโครงสรางการบริหาร
วิทยาลัยไดกระจายอํานาจการบริหารงานใหบุคลากรในวิทยาลัยไดรวมกันคิด รวม
ตัดสินใจ และปฏิบัติรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายในการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนมี
โครงสรางการบริหารงาน ดังนี้
(แผนภูมิโครงสรางการบริหารของวิทยาลัย)

113
1.2 ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
จํานวนนักศึกษา และบุคลากร ของวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2544
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาแตละระดับชั้นแยกตามจํานวนเพศ
ระดับชั้น

ชาย

จํานวนนักศึกษา
หญิง
รวม

คิดเปนรอยละ

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวม
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม
รวมทั้งหมด
1.3 ขอมูลเกี่ยวกับอาจารย บุคลากร
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามเพศ และวุฒกิ ารศึกษา
ประเภทวุฒิ
1.ปริญญาเอก
2.ปริญญาโท
3.ปริญญาตรี
4.อนุปริญญา
5.ต่ํากวาอนุปริญญา
6.ไมมีวุฒิทางครู
7.ลูกจาง
รวมทั้งหมด

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหนาที่ และเพศ
ตําแหนง

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

ธุรการ
หองสมุด
แนะแนว
ทะเบียน-วัดผล
คอมพิวเตอร
พยาบาล
แมครัว
ฯลฯ
รวมทั้งหมด
1.4 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
1.5 ขอมูลเกี่ยวกับชุมชน
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
1.6 เกียรติยศชื่อเสียงของวิทยาลัย / จุดเดนสําคัญของวิทยาลัย
(ไดรับรางวัลอะไรบาง)
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
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(ตัวอยาง)
เปาหมายและยุทธศาสตรในการดําเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา
2544 ซึ่งจากการระดมความคิดของคณะอาจารย นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ สรุปประเด็น
สําคัญในการพัฒนาผูเรียน ดังนี้
เปาหมายการพัฒนาที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของนักศึกษาแตละระดับชั้นผาน
เกณฑของวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 80
เปาหมายการพัฒนาที่ 2 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุมใหเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
เปาหมายการพัฒนาที่ 3 พัฒนาผูเรียนทุกระดับชั้นใหเปนผูมีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม
เปาหมายการพัฒนาที่ 4 ชุมชน และองคกรทองถิ่นมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาวิทยาลัย
เปาหมายการพัฒนาที่ 5 พัฒนาปรับปรุงทักษะของอาจารยเพื่อพัฒนาความกาวหนาใน
ดานการเรียนรูของผูเรียนในเรื่องเทคนิคการสอนทุกกลุมวิชา และทางดานเทคโนโลยี
เปาหมายการพัฒนาที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการสอนของอาจารยในดานการ
วิจัยในชั้นเรียน และการประเมินตามสภาพจริง
ในการดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาขางตน วิทยาลัยไดกําหนดสภาพความสําเร็จไว
ดังนี้
เปาหมายการพัฒนา
เปาหมายที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของ
นักศึกษาแตละระดับชัน้ ผานเกณฑของ
วิทยาลัยอยางนอยรอยละ 80
เปาหมายที่ 5
พัฒนาปรับปรุงทักษะของอาจารยเพื่อ
พัฒนาความกาวหนาในดานการเรียนรูของ
ผูเรียนในเรื่องเทคนิคการสอนทุกกลุมวิชา
และทางดานเทคโนโลยี

สภาพความสําเร็จที่คาดหวัง
- จํานวนนักศึกษาโดยรวมของแตละระดับชั้นผานเกณฑ
ประเมินของวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 80

- ครูทุกคนไดเขารวมโครงการ และไดรับการฝกอบรม
นํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนตอ
ผูเรียนในสถานศึกษาไดจริง
- ครูที่ไดเขารวมโครงการทุกคนไดรับการประเมินวา
ประสบความสําเร็จในการเขารับการฝกอบรม

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

เปาหมายการพัฒนา
เปาหมายที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของ
นักศึกษาแตละระดับชัน้ ผานเกณฑของ
วิทยาลัยอยางนอยรอยละ 80

เปาหมายการพัฒนา
เปาหมายที่ 5
พัฒนาปรับปรุงทักษะของอาจารยเพื่อ
พัฒนาความกาวหนาในดานการเรียนรูของ
ผูเรียนในเรื่องเทคนิคการสอนทุกกลุมวิชา
และทางดานเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร
- พัฒนา/อบรมครู ทุกสาขาวิชา ในดานเทคนิคการสอน
- จัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่หลากหลายเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
- จัดการสอนซอมเสริม
- ฯลฯ
ยุทธศาสตร
- ใหครู ทุกสาขาวิชา ไดเขารวมโครงการฝกฝนทักษะ
การสอนในกลุมวิชาตาง ๆ
- ใหครูไดเขารวมการอบรมในดานการสราง และใชสื่อ
การสอนทางดานเทคโนโลยี

(ยุทธศาสตรอนื่ ๆ ใหจัดทํากรณีเดียวกัน)
วิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยการดําเนินงานที่เนนผลงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของกรมอาชีวศึกษา 3 ดาน คือ ดานผูสําเร็จการศึกษา และผูเรียน ดานกระบวนการ และ
ดานปจจัย รวมทั้งหมด 12 มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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มาตรฐานดานผูสําเร็จการศึกษาและผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษามีความรูเชิงวิชาการ มีทักษะในวิชาชีพ และทักษะชีวิต
อันสงผลตอการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีการพัฒนาความรูในทักษะพื้นฐาน ทักษะในการปฏิบัติงาน และ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีความรักในอาชีพ และเปนสมาชิก
ที่ดีของสังคม
มาตรฐานดานกระบวนการ
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากร จัดระบบเครือขายในการจัดการ
อาชีวศึกษารวมทั้งสงเสริมความรวมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน แหลงการเรียนรูตาง ๆ เพื่อ
การสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เนนการฝกปฏิบัติจริง เรียนรู
จากประสบการณจริง และมีการประเมินผลตามสภาพจริง
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได และเนน
การมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีการสงเสริมการทํางานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ
เผยแพรสูสาธารณชน และนําไปพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศ
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการบริการทางวิชาชีพที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นเพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญา และมีการเรียนรูตลอดชีวิต
มาตรฐานดานปจจัย
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอื้อตอ
การเรียนรู และการฝกปฏิบัติรวมถึงความปลอดภัยของผูเรียน
มาตรฐานที่ 10 ผูสอนและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในวิชาที่สอนการปฏิบัติหนาที่ และพัฒนาตนเองใหทันตอเทคโนโลยี
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับเทคโนโลยีในงานอาชีพ และสอดคลองกับสภาพทองถิ่น
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2.2 ผลการดําเนินงาน
วิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด
• การวางแผนงานของสถานศึกษา ใชการจัดการบริหารแบบมีสวนรวมโดยผูบริหาร
ครู อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษา และชุมชนมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายใต
แตละมาตรฐานวาตองมีการใหเกิดสัมฤทธิผลในดานใด ระดับใด มีการกําหนดเกณฑ
มาตรฐานสําหรับตัดสินระดับความสําเร็จ มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม โครงสราง
เพื่อนําการปฏิบัติโดยผูเกี่ยวของเปนผูเสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการ
กํากับติดตาม
• การนําแผนสูการปฏิบัติ กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และดําเนินงานตามแผนมีกลไก
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ จากผูที่ไดรับมอบหมายเปนระยะ ๆ ตามตารางที่กําหนด
และมีการรายงานผลความกาวหนาทั้งที่เปนลายลักษณอักษร และโดยการจัดการ
ประชุม
• การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการ และไมเปน
ทางการ สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ นิเทศ และประเมินการ
ดําเนินงาน และรายงานผลตอที่ประชุม
• การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนรายงานการ
ประเมินตนเอง เผยแพรใหกับผูที่เกี่ยวของทราบ และการจัดประชุมเพื่อการระดม
ความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป หากผลการประเมินปรากฏวา
มาตรฐานการศึ ก ษาด า นใดมี ก ารดํ า เนิ น งานไม เ ป น ไปตามเป า หมายที่ กํ า หนด
สถานศึกษาจะใหผูที่เกี่ยวของจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุง โดยมีการกําหนดยุทธวิธี
แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการดําเนินการ ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานและวิธีการ
ติดตามประเมินผล แผนพัฒนาปรับปรุงดังกลาวจะนําเสนอตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาพิจารณา และขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากจําเปนตองใช
ทรัพยากรในการดําเนินงาน และตองการใหชุมชนชวยเหลือ
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ในแตละเดือนวิทยาลัยจัดใหมีการประชุมบุคลากร ครู อาจารย เดือนละครั้ง ทั้งนี้
เพื่อตรวจสอบการดําเนินงาน และประชุมหารือประเด็นตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางแกไข
และปองกันปญหา
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2.3 ผลการดําเนินงานแตละมาตรฐาน และตัวบงชี้
มาตรฐานดานผูสําเร็จการศึกษา และผูเรียน (ตัวอยาง)
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีความรักในอาชีพ และเปนสมาชิกที่ดี
ของสังคม
ตัวอยางสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดานผูสําเร็จการศึกษา และผูเรียน
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ภาพการวิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ดานผูเรียน ตามแผนภูมแิ ทง
หมายเหตุ
= ผลการดําเนินงาน

= เกณฑ

มาตรฐานดานนักเรียนมีตัวบงชี้ 5 ตัว คือ
ตัวบงชี้ 1
มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีวินัยในการปฏิบัติงาน
ตัวบงชี้ 2
รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
ตัวบงชี้ 3
มีพฤติกรรมแสดงถึงความรัก ความภูมิใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เรียน
ตัวบงชี้ 4
มีพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยง และไมเกี่ยวของกับสารเสพติด และอบายมุข
ตัวบงชี้ 5
มีสวนรวมในกิจกรรม / โครงการ อนุรักษสิ่งแวดลอม พัฒนาชุมชน สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และกิจกรรมอื่น ๆ ของสถานศึกษา
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จุดเดน มาตรฐานที่ 3
1. นักเรียน/นักศึกษา มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม/โครงการ อนุรักษสิ่งแวดลอม พัฒนาชุมชน
สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และกิจกรรมอื่น ๆ ของสถานศึกษาอยู
ในระดับดีมาก มากกวารอยละ 80)
2. นักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยง และไมเกี่ยวของกับสารเสพติด และอบายมุขอยูใน
ระดับดีมาก (มากกวารอยละ 80)
3. นักเรียน/นักศึกษา มีวินัยในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง เปนที่นาพอใจ
จุดที่ตองพัฒนา มาตรฐานที่ 3
1. นักเรียน/นักศึกษา มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดในระดับต่ําจะตองปรับปรุงพฤติกรรมดานนี้
2. นักเรียน/นักศึกษา มีความรัก ความภูมิใจ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เรียนอยูในระดับต่ํา
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง มาตรฐานที่ 3
1.
……………………………………………………………………………………………………
(โครงการ / กิจกรรม / งาน ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือแผนปฏิบัติงาน
ประจําป
ที่สอดคลองกับมาตรฐาน / ตัวบงชี้)
2.
……………………………………………………………………………………………………
3.
……………………………………………………………………………………………………
3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
3.1 ผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในโดยสรุป
การประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัย พบวามาตรฐานวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานใน
ระดับที่นาพอใจ แตงบางมาตรฐานวิทยาลัยยังดําเนินการไดไมเปนที่นาพอใจ ซึ่งพอสรุปได
ดังตอไปนี้
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• มาตรฐานที่มีผลการดําเนินงานที่นาพอใจ
1.1 มาตรฐานดานผูสําเร็จการศึกษา และผูเรียน ประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้
1. ………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………
ฯลฯ
1.2 มาตรฐานดานกระบวนการ ประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้
1. ………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………
ฯลฯ
1.3 มาตรฐานดานปจจัย ประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้
1. ………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………
ฯลฯ
• มาตรฐานที่มีผลการดําเนินงานที่ไมนาพอใจ
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)…………………………………………………………………………
• จุดที่ตองพัฒนาของวิทยาลัยโดยภาพรวม จากการประเมินทุกมาตรฐาน
3.3 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
วิทยาลัยไดกําหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งไดจัดทําในรูปแบบของโครงการ / 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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• สิ่งที่ตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ตัวอยาง)
1. ความชวยเหลือทางดานวิทยาการในการพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย ในวิทยาลัย
จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในทองถิ่น
2. การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
3. การชวยเหลือดานงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณทางเทคโนโลยี จากภาครัฐ และ
เอกชน
4. เอกสาร คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด รวมทั้งการ
ปฏิรูปการเรียนรู และการปฏิรูปการบริหารจัดการ
5. การไดรับการนิเทศ ติดตาม งานทางดานวิชาการอยางตอเนื่อง
4. ภาคผนวก
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

หนวยที่ 7
การนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา
หลังจากที่สถานศึกษาไดนําการประเมินผลการดําเนินงานในแตละมาตรฐานตัวบงชี้
สําหรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแลว ผลการประเมินสามารถนําไปใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาได ดังตอไปนี้
1. การปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรในสถานศึกษา
จากผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน และตั ว บ ง ชี้ ที่ ใ ช เ ป น กรอบการ
ประกันคุณภาพภายใน จะทําใหสถานศึกษาทราบวาขอมูลดังกลาวเกี่ยวของกับบุคลากรรายใด หรือ
กลุมใด หรือหนวยงานใดในสถานศึกษา ขอมูลดังกลาวจะนําไปสูการหาสาเหตุของปญหาที่ทําให
ไดผลตามรายงานการประเมิน จึงตองกําหนดแนวทางแกไขในมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติไดผลดี
อยูแลว จะรักษาระดับความดีไวอยางไร
2. จัดทําเปนสารสนเทศ
สถานศึกษาจะตองนําผลที่ไดจากการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบงชี้ที่กําหนด
มาจัดทําเปนสารสนเทศที่พรอมจะนํามาใชในการกําหนดนโยบาย วางแผน หรือแนวทางการปฏิบัติ
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว เปนปจจุบัน และงายตอการนําไปใชประโยชน และการทําความเขาใจของ
หนวยงานจากภายนอกที่ตองการขอขอมูลของสถานศึกษาไปใชประโยชน และเมื่อสถานศึกษาตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังนั้น การจัดทําสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา และใหประโยชนกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา จึงเปนสิ่งจําเปน และมีความสําคัญอยางยิ่ง
3. การวางแผน
ผลการประเมินสําหรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในแตละป จะ
นํามาใชประโยชนสําหรับการจัดทําแผนพัฒนา หรือแผนปฏิบัติการในปตอไป เพื่อที่จะทําใหการ
ปฏิบัติการในแตละดานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะตองนํามาปรับปรุงแผนที่เกี่ยวกั บ
บุคลากรที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ การประเมินผล ซึ่งจะตองพิจารณาใน
รายละเอียดตามสภาพ และความเหมาะสมของแตละโครงการ หรือกิจกรรมตามมาตรฐานที่กําหนด

หนวยที่ 8
การเตรียมความพรอมเพือ่ รับการประเมินภายนอก
ในการเตรี ย มความพร อ มของสถานศึ ก ษาเพื่ อ ขอรั บ การประเมิ น ภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. นั้น สถานศึกษาจะตองมีการ
จัดเตรียมความพรอมในหัวขอตอไปนี้
1. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) เมื่อ
สถานศึกษาไดมีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแผนที่ไดจัดทําไวแลว และ
ดําเนินการประเมินผลพรอมจัดทํารายงานการประเมินตนเองเรียบรอยแลว สถานศึกษามีหนังสือแจง
ความพรอมเพื่อรับการประเมินภายนอกมายัง สมศ. และกรมอาชีวศึกษากับสงเอกสารรายงานการ
ประเมิน ตนเองมายัง สมศ. ตามจํานวนที่ สมศ. กําหนด แลวรอการนัดหมายจากทีมประเมินของ
สมศ. ที่จะประสาน และแจงกําหนดการที่เหมาะสมตามความเห็นชอบจากสถานศึกษา และทีม
ประเมินใหทราบ แนนอน
2. บุคลากรในสถานศึกษา
เมื่อสถานศึกษามีมติเห็นชอบรวมกับทีมประเมินภายนอกจาก สมศ. แลววา จะ
มาประเมินสถานศึกษาในชวงวัน เวลาใด สถานศึกษาควรจะแจงใหบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
ทราบถึงกําหนดการมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาหรือหากมีรายละเอียดของตารางการปฏิบัติการในการ
ประเมินภายนอก ซึ่ง สมศ. ใชคําวาการตรวจเยี่ยมก็ควรแจงใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาทราบ
โดยพรอมเพรียงกัน และแจงใหทุกคนไดมาปฏิบัตหิ นาที่พรอมกับแจงใหทราบถึงการใหความรวมมือ
กับทีมประเมินที่จะเขามาตรวจเยี่ยมหากมีการซักถาม สัมภาษณ หรือขอศึกษาเอกสาร ขอมูลที่
เกี่ ย วกั บ งานที่ บุ ค ลากรแต ล ะคนรั บ ผิ ด ชอบ และควรประชาสั ม พั น ธ ใ ห นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาของ
สถานศึกษาทราบดวย
3. สถานที่
การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาของทีมประเมินภายนอกจาก สมศ. นั้น เมื่อทีม
ประเมินเขาไปยังสถานศึกษาที่ขอรับการการประเมินตามที่นัดหมายแลว กอนปฏิบัติการตรวจเยี่ยม
จะตองมีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค วิธีการประเมิน การรายงานผลการประเมิน และแนะนําทีม
ประเมินใหบุคลากรในสถานศึกษาไดทราบ ดังนั้น สถานศึกษาควรจัดเตรียมหองประชุมใหพรอม
และแจงใหบุคลากรเขารับฟงการชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ จากทีมประเมินโดยพรอมเพรียงกัน เพื่อให
เกิ ด ความคุ น เคย และรู จั ก ตั ว ผู ประเมิ น เปน เบื้ อ งต น เพราะหากในระหว า งการตรวจเยี่ย ม คณะ
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ผูประเมินอาจจะมีการซักถาม ขอขอมูลจะไดใหความรวมมือโดยมิตองสงสัย หรือทําความเขาใจกัน
ซ้ํา ๆ กัน นอกจากนั้น สถานศึกษาอาจมีการจัดเตรียมหองสําหรับทีมประเมินภายนอกจะไดประชุม
หรื อ ทํ า งานในระหว า งการตรวจเยี่ ย ม สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกเท า ที่ จํ า เป น เกี่ ย วกั บ การประเมิ น
สถานศึกษา
4. เอกสารหลักฐานตาง ๆ
เนื่องจากการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะตองมีการจัดทํา
เอกสารหลั กฐานตา ง ๆ เช น โครงการ คํ า สั่ง เครื่ อ งมื อ ประเมิ น เอกสารสรุ ป ผลการประเมิ น
โครงการ หรือกิจกรรมรูปถาย หลักฐานรางวัล หรือใบประกาศเกียรติคุณที่สถานศึกษา รวมทั้ง
หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามมาตรฐานตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจะตอง
จัดเก็บไวอยางเปนระบบตามสถานที่ตั้งของหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเปนการเตรียมพรอมที่จะให
คณะกรรมการประเมินไดนํามาพิจารณาประกอบการประเมิน การจัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ นั้น
เนนการประหยัด สาระครบถวน สมบูรณ ตามสภาพการปฏิบัติจริง
5. การตอนรับ
สถานศึ ก ษาเตรี ย มการต อ นรั บ ตามปกติ เป น การประหยั ด ไม ต อ งจั ด เตรี ย ม
ของขวัญหรือของชํารวยใหทีมประเมินภายนอก รวมทั้งไมตองจัดเตรียมอาหารใหกรณีที่ผูประเมิน
สามารถหา สถานที่รับประทานอาหารไดสะดวก กรณีที่สถานศึกษาจัดเตรียมอาหารใหทีมประเมิน
จะตองจายคาอาหารใหดวย

ภาคผนวก

- ความสอดคลองของมาตรฐาน และตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพภายในกับมาตรฐาน และตัวบงชี้
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา
- คูมือนโยบายการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
- คูมือกํากับติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ความสอดคลองของมาตรฐาน และตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐาน และตัวบงชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
สําหรับการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่
ตัวบงชี้
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

มาตรฐานเพือ่ การประเมินภายนอก
ระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา
มาตรฐานที่
ตัวบงชี้
1
1.1
1
1.2
1
1.3
6
6.1
3
3.1 , 3.4
7
7.3
2
2.4
2
2.1
3
3.7
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา
สําหรับการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่
ตัวบงชี้
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2

7

8

9

6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3

มาตรฐานเพือ่ การประเมินภายนอก
ระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา
มาตรฐานที่
ตัวบงชี้
2
2.1
7
7.1
3
3.2 , 3.3 , 3.6
5
5.2
6
6.2
7
7.2 , 7.4 , 7.5 , 7.6
7
7.1
4
4.1
4
4.2
4
4.3
5
5.1
2
2.2 , 2.3
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา
สําหรับการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่
ตัวบงชี้
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

มาตรฐานเพือ่ การประเมินภายนอก
ระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา
มาตรฐานที่
ตัวบงชี้
3
3.5
8

8.1
8

8.2
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คูมือนโยบาย
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

วิทยาลัย…………………………….จังหวัด……………….
สถาบัน…………………………………………….
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คํานํา
………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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สารบัญ
คํานํา
หนา
บทที่ 1 บทนํา
- ความจําเปนของการประกันคุณภาพภายใน
- การประกันคุณภาพตาม พรบ.การศึกษา
พ.ศ. 2542
- สภาพปจจุบนั ของการประกันคุณภาพภายใน
- นโยบายการประกันคุณภาพ
- วัตถุประสงค
- เปาหมาย
- มาตรการการประกันคุณภาพ
บทที่ 2 แนวคิดและหลักการ
- แนวคิดเกีย่ วกับระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา
- แนวคิดตามหลักการบริหารการจัดการ
- โครงสรางการประกันคุณภาพการศึกษา
- กรอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
- หลักการสําคัญการประกันคุณภาพ
- มาตรฐานการอาชีวศึกษา
บทที่ 3 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
- ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพ
- การเตรียมการกอนการดําเนินการ
- การดําเนินการ
- การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง หรือรายงานประจําป
บทที่ 4 บทบาทของผูเกี่ยวของ
- บทบาทดั้งเดิม
- บทบาทที่พึงประสงค
- บทบาทองผูดาํ เนินการ
- ผลทีผ่ ูมีสวนรวมจะไดรับ

135
สารบัญ (ตอ)
คํานํา
บทที่ 5 ยุทธศาสตรสูความสําเร็จ
- ภาวะผูนําของผูบริหาร
- การทํางานเปนทีม
- การสรางความตระหนัก
- การกําหดนความรับผิดชอบ
- การวางแผน และกํากับดูแล
- การมีสว นรวม
ภาคผนวก

หนา
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความจําเปนของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
2. การประกันคุณภาพตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. สภาพปจจุบันของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
4. นโยบายการประกันคุณภาพ
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
5. วัตถุประสงค
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
6. เปาหมาย
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
7. มาตรการการประกันคุณภาพ
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
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บทที่ 2
แนวคิด และหลักการ
1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. แนวคิดตามหลักการบริหาร การจัดการการประกันคุณภาพ
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. โครงสรางการประกันคุณภาพการศึกษา
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
4. กรอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
5. หลักการสําคัญการประกันคุณภาพ
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
6. มาตรฐานการอาชีวศึกษา
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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บทที่ 3
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
1. ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพ
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. การเตรียมการกอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
4. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําป (SSR/SAR)
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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บทที่ 4
บทบาทของผูเกี่ยวของ
1. บทบาทดั้งเดิมของบุคลากรทุกคน
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. บทบาทที่พึงประสงคของบุคลากรทุกคน
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. บทบาทของผูดําเนินการประกันคุณภาพ
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
4. ผลทีผ่ ูมีสว นรวมจะไดรบั
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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บทที่ 5
ยุทธศาสตรสูความสําเร็จ
1. ภาวะผูนาํ ของผูบริหาร
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. การทํางานเปนทีม
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. การสรางความตระหนักใหเกิดความรูความเขาใจ
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
4. การกําหนดความรับผิดชอบ
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
5. การวางแผนและกํากับดูแล
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
6. การมีสว นรวมปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของ
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
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คูมือกํากับติดตาม
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สถานศึกษา…………………………… จังหวัด………………
สถาบัน……………………………………………..
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คํานํา
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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การจัดทําคูมอื กํากับติดตาม
1. องคประกอบของคูมือกํากับติดตาม หรือคูมือประเมินโครงการ
1. ชื่อโครงการ
2. หลักการ และเหตุผล
3. วัตถุประสงค
4. วิธกี ารประเมิน
5. วิธกี ารเก็บ และวิเคราะหขอ มูล
6. เคาโครงรายงานการประเมิน
7. คาใชจาย
8. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
9. ผูร ับผิดชอบ
2. รายละเอียด
2.1. ชื่อโครงการ
2.1.1 ใชตัวมาตรฐานเปนชื่อโครงการ
"โครงการประเมินมาตรฐานดานผูสําเร็จการศึกษา และผูเรียนมาตรฐานที่ 1"
2.1.2 ใชรายละเอียดมาตรฐานเปนชื่อโครงการ
"โครงการประเมินผูสําเร็จการศึกษา มีความรูเชิงวิชาการ มีทักษะในวิชาชีพ
และทักษะชีวิตอันสงผลตอการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ"
2.1.3 ใชตัวบงชี้ของแตละมาตรฐานเปนชื่อโครงการ
"โครงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา"
2.2. หลักการ และเหตุผล
* อาง พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542
* อางนโยบายการประกันคุณภาพของหนวยงานตนสังกัด
* อางนโยบายการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
* อางสภาพปญหา อุปสรรคในปจจุบนั
* อางเกณฑมาตรฐานทีพ่ ึงประสงค
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2.3. วัตถุประสงค
2.3.1 ใหนําเอาตัวบงชี้ของมาตรฐานมากําหนดเปนวัตถุประสงค
2.3.2 บงชี้หนึ่งตัวกําหนดเปนวัตถุประสงคเพียง 1 ขอ
2.3.3 ใหเขียนขอความ "เพื่อประเมิน" นําหนาตัวบงชี้ ซึ่งจะไดขอความที่เปน
วัตถุประสงคของการประเมิน
2.3.4 ถาใชตวั บงชี้เปนชื่อโครงการ ใหเขียนขอความ "เพื่อประเมิน" นําหนา
พฤติกรรมของตัวบงชี้ ซึ่งจะไดขอความทีเ่ ปนวัตถุประสงคของการประเมิน
2.4. วิธกี ารประเมิน
2.4.1 ใชวธิ ีอะไร
2.4.2 ประเมินเรื่องอะไร
2.4.3 ใชเครื่องมืออะไร
2.4.4 ประเมินใคร
2.5 วิธกี ารประเมินเขียนได 2 ลักษณะดังนี้
2.5.1 วิธีที่ 1 เขียนวัตถุประสงคทลี ะขอ
2.5.2 วิธีที่ 2 เขียนวัตถุประสงคเพียงขอเดียวคลุมทุกวัตถุประสงค
ตัวอยาง (วิธีที่ 1 เขียนวัตถุประสงคทีละขอ)
1. วัตถุประสงคขอที่ 1 ทําการประเมินโดยใชวิธกี ารสํารวจ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา" โดยใชแบบสํารวจผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(ผ.1.1) ไปสํารวจนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย…………….
จํานวน………. คน
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ตัวอยาง (วิธีที่ 2 เขียนวัตถุประสงคเพียงขอเดียวคลุมทุกวัตถุประสงค)
2. วัตถุประสงคขอที่ 1 - ขอที่ 4 ทําการประเมินโดยใชวธิ ีการสํารวจ เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา ผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในสาขาวิชาที่เรียน ผลของการไดงานทํา หรือศึกษาตอภายใน 1 ป และ
ผลของความพึงพอใจทั้งในดานความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูป ระกอบการและหนวยงานที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน" โดย
ใชแบบสํารวจ (ผ.1.1 - ผ.14) ไปสํารวจนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย………………
จํานวน………. คน
2.6. วิธกี ารเก็บและวิเคราะหขอมูล
2.6.1 ใชวธิ ีอะไร
2.6.2 เก็บขอมูลเรื่องอะไร
2.6.3 จากประชากร/กลุมตัวอยาง
2.6.4 ใชเครื่องมืออะไร
2.6.5 วิเคราะหอยางไร (*ตรวจสอบ จัดกระทํา นําเสนอ)
ในการวิเคราะหขอมูลจะดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ทําการตรวจสอบความครบถวนของขอมูลใหครบตามจํานวนที่ตองการ
(2) ทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลใหไดครบถวนตามหัวขอ
รายการที่กําหนดไวในเครื่องมือ
(3) หากขอมูลไมครบถวน จะตองทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมทันที
ตัวอยาง (วิธีที่ 1 เขียนวัตถุประสงคทลี ะขอ)
1. วัตถุประสงคขอที่ 1
"ทําการเก็บขอมูลโดยใชวธิ ีการสํารวจ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา ไปสํารวจนักเรียนนักศึกษาทุกคนของ
วิทยาลัย……………. จํานวน………. คน โดยใชแบบสํารวจผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(ผ.1.1) เมื่อไดขอมูลแลว นํามาตรวจสอบความครบถวน
ตามจํานวนชุดและครบถวนของขอมูลแตละขอ จากนั้นนํามาแจกแจง
ความถี่ สรุปผลเปนรอยละ และเปรียบเทียบกับเกณฑ
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ตัวอยาง (วิธีที่ 2 เขียนวัตถุประสงคเพียงขอเดียวคลุมทุกวัตถุประสงค)
2. วัตถุประสงคขอที่ 1 - ขอที่ 4 ทําการเก็บขอมูลโดยใชวธิ กี ารสํารวจเกีย่ วกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในสาขาวิชาที่เรียน ผลของการไดงานทํา หรือศึกษาตอภายใน 1 ป และ
ผลของความพึงพอใจทั้งในดานความรูความสามารถ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูป ระกอบการ และหนวยงานที่รับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน"
โดยใชแบบสํารวจ (ผ.1.1 - ผ.14) สํารวจนักเรียนนักศึกษาทุกคนของ
วิทยาลัย………… จํานวน………. คน เมื่อไดขอมูลแลว นํามาตรวจสอบ
ความครบถวนตามจํานวนชุดและครบถวนของขอมูลแตละขอ จากนั้นนํามา
แจกแจงความถี่ สรุปผลเปนรอยละ และเปรียบเทียบกับเกณฑ
2.7 เคาโครงรายงานการประเมิน
2.7.1 ขอมูลพื้นฐานสถานศึกษา
2.7.2 สภาพการดําเนินงาน
2.7.3 ผลการประเมินมาตรฐาน

มาตรฐาน ตัว
บงชี้

เกณฑ
การ
ผลการ
การ ดําเนินงาน/ ดําเนินงาน
ประเมิน โครงการ

2.7.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

ผูให
ขอมูล

ผลการ
ประเมิน
ผาน ไม
ผาน

หลักฐาน
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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.

2.10 ผูร ับผิดชอบ
2.10.1 ผูร ับผิดชอบมาตรฐานหรือตัวบงชี้
2.10.2 บุคคลที่จะนําเขามามีสวนรวม

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

มี.ค.

เม.ย.
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ตัวอยางแบบฟอรมการเขียน

คูมือกํากับติดตาม
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

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

149
คํานํา
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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การจัดทําคูมอื กํากับติดตาม
1. ชื่อโครงการ …………………………………………………………………………….
2. หลักการ และเหตุผล
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
3. วัตถุประสงค
3.1 …………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………
3.3 …………………………………………………………………………………
4. วิธกี ารประเมิน
4.1 ใชวธิ …
ี ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………….
4.2 ประเมินเรื่อง………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………….
4.3 ใชเครือ่ งมือ…………………………………………………………………………………
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4.4 ประเมิน………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………….
5. วิธกี ารเก็บ และวิเคราะหขอมูล
5.1 ใชวธิ …
ี ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
5.2 เก็บขอมูล………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5.3 จากประชากร/กลุมตัวอยาง……………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5.4 ใชเครื่องมือ ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5.5 วิเคราะหจะทําการตรวจสอบ จัดกระทํา นําเสนอ ซึ่งในการวิเคราะหขอมูล
จะดําเนินการดังตอไปนี้
5.5.1 ทําการตรวจสอบความครบถวนของขอมูลใหครบตามจํานวนที่ตองการ
5.5.2 ทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลใหไดครบถวนตามหัวขอรายการ
ที่กําหนดไวในเครื่องมือ
5.5.3 หากขอมูลไมครบถวน จะตองทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมทันที
5.5.4 จากนั้นนํามาแจกแจงความถี่ สรุปผลเปนรอยละ และเปรียบเทียบกับเกณฑ
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6. เคาโครงรายงานการประเมิน
6.1 ขอมูลพื้นฐานสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
6.2 สภาพการดําเนินการ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
6.3 ผลการประเมินตามมาตรฐาน

มาตรฐาน

ตัว
บงชี้

เกณฑ
การ
ผลการ
การ ดําเนินงาน/ ดําเนินงาน
ประเมิน โครงการ

ผูให
ขอมูล

ผลการ
ประเมิน หลักฐาน
ผาน ไมผาน

6.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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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.

9. ผูร ับผิดชอบ
9.1 ผูร ับผิดชอบมาตรฐาน หรือตัวบงชี…
้ …………………………………
9.2 ………………………………………………………………………
-------------------------------------------

เม.ย.

