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บทท่ี 1 
นโยบายการประกันคุณภาพภายใน 

 

1.  นโยบายการประกนัคุณภาพภายใน 
  เพื่อใหการดําเนินงานดานคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนดอนบอสโก  
ไดประกาศนโยบายการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในทุกหนวยงานของโรงเรียน   
      เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและคุณภาพนักเรียน นักศึกษา อยางตอเนื่อง และ 
      ใหถือเปนสวนหนึ่งของการบรหิารงานปกติ 
2. เรงรัดใหมีการจัดตั้งสํานักงานประกันคุณภาพภายใน เพ่ือทําหนาที่เปนศูนยกลางในการ 

                              ดําเนินกิจกรรมดานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
3. ใหมีการพัฒนาการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน เชน คูมือการประกัน 

                              คุณภาพภายใน   รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตาม 
      มาตรฐานการอาชีวศึกษา(Institutional Standards :IS)ประกอบดวย 6 มาตรฐาน 34 ตัวบงชี้   
      รายงานการตรวจติดตามและประเมินโดยคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของโรงเรียน   
      เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในแตละดานสอดคลองกับแนวทางการประกัน 
     คุณภาพของตนสังกัด และ สมศ. 
4. สนับสนุนใหมีการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผลคุณภาพการบริหารและการ 
      จัดการของทุกสาขาวิชา/แผนก/ฝายของโรงเรียน   จากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 
      โรงเรียนอยางตอเนื่อง และนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาใชกําหนดนโยบาย และแผน 
      ยุทธศาสตรของโรงเรียน 
5. เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือและสรางเครือขายระหวางโรงเรียนกับสถานประกอบการ 

                              และหนวยงานภายนอก    ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
6. สงเสริมใหมีการนําขอมูล   ขาวสาร    และผลจากการดําเนินกิจกรรมการประเมินคุณภาพ 

                              ภายในของโรงเรียนมาเผยแพรประชาสัมพันธตอประชาคมภายนอก 
2.  วัตถุประสงคของการประกันคณุภาพภายใน 

โรงเรียนดอนบอสโก   มีวัตถุประสงคในดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน   ดังนี้ 
1. เพ่ือสงเสริมงานประกันคุณภาพภายในของบุคลากรทุกสาขาวิชา/แผนก/ฝายและบุคลากรสาย 

                  สนับสนุน   ใหมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
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คณะกรรมการตรวจ 
ประเมนิคุณภาพภายใน 

คณะนักบวชซาเลเซียน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

คณะกรรมการมาตรฐานและตัวบงชี้

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

การประเมนิภายใน 

สํานักงานประกันคุณภาพภายใน

รายงานผลการตรวจประเมนิภายใน
  

นํา
ผล
ปร
ะเม

ินไป
ปร
บัป

รุงง
าน

 
2. เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของโรงเรียนและประเมินคุณภาพการศึกษา ตาม

กรอบแนวทางและวิธีการที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)  กําหนด  และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  และสํานักบริหารงานสงเสริม
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

3. เพ่ือใหไดขอมูลจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในที่เปนจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน  
4. เพ่ือนําผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในที่เปนจุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน มาพิจารณาหา       

แนวทางพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินตนเองตอหนวยงานตนสังกัด (สช.)  และสาธารณชนทราบถึงผลการ 

                 ดําเนินงานของโรงเรียนในรอบปที่ผานมา 
6. เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามขอเสนอแนะของผูประเมินภายนอก  และผูประเมินภายใน

โดยตนสังกัด   และสรุปขอกําหนดในแผนปฏิบัติการประจําปในรอบ 1 ปที่ผานมา 
3.  คณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพภายใน 
 โครงสรางงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน มีดังนี้ 
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4.  ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดอนบอสโก 
 โรงเรียนดอนบอสโก   ไดกําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.  การควบคุมคุณภาพ  
 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เปนการจัดทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติการเพ่ือควบคุมคุณภาพ
การศึกษาที่มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติโดยมีผูบริหารทุกระดับและบุคลากรที่เกี ่ยวของรวมกัน มี
สํานักงานประกันคุณภาพภายในและบุคลากรรับผิดชอบการดําเนินการอยางตอเนื่อง มีกลไกการดําเนินงาน มี
การกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้คุณภาพ มีระบบฐานขอมูลและเครือขายขอมูล มีการตรวจสอบติดตามผลและ
ประเมินคุณภาพ มีการรายงานผลและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับ   
แผนก   ฝาย  และสาขาวิชา  ทั้งนี้เพื่อใหการผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพ และสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการและสังคม   ประกอบดวย 

1.1 การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ตัวบงชี้คุณภาพ และเกณฑการประเมิน 
1.2 การพัฒนาเขาสูมาตรฐานเปนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนระยะ 3 ป    
       แผนปฏิบัติการประจําป  และแผนตางๆ  เพ่ือกํากับการดําเนินงานของโรงเรียน 

2. การตรวจสอบคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)       เปนการตรวจสอบการดําเนินงานของระบบกลไก 

การควบคุมคณุภาพที่โรงเรียนจัดใหมีขึน้ เพื่อพิจารณาวาโรงเรียนมีระบบการควบคุมคุณภาพ และมีการ
ดําเนินงานทําใหเปนที่เชื่อถือและยอมรับไดวา การจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ  ประกอบดวยการกํากบั 

ระบบการควบคุม
คุณภาพ 

ระบบการตรวจสอบคณุภาพ 
(Quality Auditing) 

ระบบประเมนิคณุภาพ 
(Quality Assessment) 

• พัฒนาการควบคุมการปฏิบัติงาน
ใ ห เ กิ ด คุณภาพ โดย กํ า หนด
นโยบาย  เกณฑ องคประกอบ   
ตัวบงชี ้
1. ปจจัยนาํเขา 
2. กระบวนการผลิต 
3. ผลผลิต 
4. ผลลัพธ 

• พัฒนาระบบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยตนเองและรายงาน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ
มาตรฐานและตัวบงชี ้

• จัดกระบวนการตรวจสอบภายใน
ตามเกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้ 

• การตรวจสอบการปฏิบั ติ จ าก
องคกรภายนอก (สมศ.) 

• ตรวจสอบหลักฐานรายงาน 

• พัฒนา ระบบการประ เมิ นผล
ภายในภายนอกของโรงเรียนและ
สนั บ ส นุ น ส ง เ ส ริ ม ใ ห พั ฒน า
คุณภาพจัดการศึกษาของโรงเรียน 

• การประเมินคุณภาพภายใน 
• การจัดทํากรอบการประเมิน 
• เครื่องมือการประเมิน นําผลการ

ประเมินมาพิจารณาสนับสนุน
สงเสริมใหมีการปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
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ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน  เปนการกําหนดระบบการประเมินตนเอง  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไขผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียน 

3. การประเมินคุณภาพ 
   การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เปนการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสาขาวิชา  
แผนก/ฝาย  หลังจากที่ไดรับการใชระบบควบคุมคุณภาพแลว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพมากนอยเพียงใด 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานสูงขึ้น โดยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานตามการควบคุมคุณภาพ  แบงเปน 2 สวน  คือ การประเมินคุณภาพภายใน โดยหนวยงานตนสังกัด 
ที่กํากับ ดูแล เพ่ือเปนการประกันคุณภาพภายใน  และการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) 
 

ความสัมพนัธระหวางแนวคิดของระบบการประกนัคุณภาพ 
และแนวคิดตามหลักการบริหารของโรงเรียนดอนบอสโก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 
 

D 

 

P 

 

C 

รวมกันวางแผน (Plan) 

รวมกนัปฏบิติัตามแผน (Do) รวมกนัปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
( )

รวมกนัตรวจสอบประเมิน (Check) 

การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบและ
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จากแผนภูมิ   การควบคุมคณุภาพและการตรวจสอบคุณภาพก็คือ กระบวนการบรหิารเพื่อพัฒนา 
คุณภาพตามหลักการบริหาร      โดยมีการควบคุมคุณภาพ    คือ ตองรวมกันวางแผน และดําเนนิการตามแผนเพื่อ 
พัฒนาใหมีคุณภาพตามเปาหมาย และมาตรฐานการศึกษาและการตรวจสอบคุณภาพ คือ โรงเรียนตองรวมกัน
ตรวจสอบเพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมาย  และหนวยงานตนสังกัดเขามาชวยติดตามและ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือใหความชวยเหลอืในการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพ ซ่ึงสอดคลองกับวัฏจักรคุณภาพ 
(Deming  Cycle)   ของ  Dr. W. Edwards Deming 
5.  ข้ันตอนการดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ตรวจสอบประเมินผล  (C) 
คณะทํางานประกันคุณภาพภายใน 

     วางกรอบการประเมิน 
     จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ 
     เก็บขอมูล 
     วิเคราะหขอมูล 
     แปลความหมาย 
    ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

การรายงาน 
จัดทํารายงานประเมินตนเองหรือ
รายงานประจําป 

รวบรวมผลการดาํเนินงานและผลการ
ประเมิน 
วิเคราะหตามมาตรฐาน 
เขียนรายงานประเมินตนเอง 
รายงานหนวยงานตนสังกัดทุกป 

 

 

การเตรียมการ 
1. เตรียมความพรอมของ บุคลากร 

สรางความตระหนัก 
พัฒนาความรูและทักษะ 
จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

     ประกันคุณภาพภายใน 
2. แตงต้ังกรรมการที่รับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
คณะกรรมการมาตรฐานและตัวบงชี้ 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

     ภายใน 
 

การดําเนินการ 
1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P) 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
    จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน 
    จัดทําแผนปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
    จัดทําคูมือประกันคุณภาพภายใน 
        ใหสอดคลองกับนโยบายโรงเรียน 

2. ดําเนินการตามแผน  (D) 
สงเสริม  สนับสนุน จัดสิ่งอํานวย  ความสะดวก 
 สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร 
กํากับ  ติดตาม 
ใหการนิเทศ 

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
วางแผนในระยะตอไป 
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บทท่ี 2 
หลักการประกันคุณภาพภายใน 

 
1. ความสาํคัญของการประกันคณุภาพการอาชีวศกึษา 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ไดมีบทบัญญัติวาดวยการที่รัฐฯ ตอง
จัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  เพื่อเปนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนษุยและเปนเข็มทิศชีนํ้าในการ
พัฒนาสังคมไทยใหยั่งยืนมัน่คง  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  จึงเปนกฎหมายหลกัทางดาน
การศึกษาฉบบัแรกของประเทศไทย ทีป่ระชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็นอยางกวางขวาง และมี
เนื้อหาสาระอยางละเอียด  สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาอยางมาก  องคประกอบหนึ่ง
ทางการปฏิรูปการศึกษา คือ ระบบการบริหารและการจัดการที่เนนในการพฒันาคณุภาพการศึกษา ซึ่งในหมวดที ่
6  มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 47 กาํหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทกุระดับ  ประกอบดวย  ระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก  และมาตราที่ 48  กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศกึษาจัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถอืวา การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจดัทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับ       
การประกนัคุณภาพจากภายนอกตอไป 
  เนื่องจากการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศกึษาและฝกอบรมวิชาชีพ  เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน
ทั้งในระดับกึ่งฝมือ  ระดับฝมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยีในทกุสาขาวิชาชีพ  ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  
มีความสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอมและความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
ทางดานเทคโนโลยี  สามารถสนองความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  การอาชีวศึกษา
หรือการศึกษาวิชาชีพจึงเปนรากฐานอันสาํคัญในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม  เพราะความเจริญของประเทศ
ตองเริ่มจากพ้ืนฐานของการประกอบอาชพี  สรางผลผลิตและรายไดของประชาชน  การจัดการอาชีวศึกษาหรือ
การศึกษาวิชาชีพ  จึงตองสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึน้  โดยตัวชี้วัด
คุณภาพของการอาชีวศึกษาที่สําคัญประการหนึ่งคือ ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพหรอืสามารถทํางาน
ไดจริง  นอกเหนือไปจากทีจ่ะตองเปนผูที่มีความรูดานวิชาการ และมคุีณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม ตาม
สถานประกอบการตองการ 
  ตามรางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา ไดกําหนดมาตรฐานและคุณภาพการอาชีวศึกษาไวใน
หมวดที่ 4   โดยระบุถึงการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
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ความตองการ โดยการมีสวนรวมขององคกรวิชาชีพและกําหนดมาตรฐานการอาชวีศึกษา และมาตรฐานวิชาชพีไว
ในการประกันคุณภาพภายใน  สวนในหมวดที่ 5  ไดกําหนดใหมีคุณวฒุวิิชาชีพ  โดยเนนสมรรถนะหรือ
ความสามารถในการปฏิบัติงานเปนหลัก  ซ่ึงกําหนดจากมาตรฐานอาชีพ  สําหรับการศึกษาและฝกอบรมอาชีพทัง้
ในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  ใชระบบการเทียบโอนคณุวฒุิและประสบการณ  เพื่อเปนการสงเสริม
การศึกษาตลอดชีวิตโดยเฉพาะกลุมที่ทาํงานแลว 
 

2. คุณภาพและมาตรฐานของการอาชีวศกึษา 
  เพ่ือใหการจัดการอาชวีศึกษามีคุณภาพตามตองการ  จึงไดกําหนดมาตรฐานไว 3 ประเภท ไดแก 
มาตรฐานอาชพี  มาตรฐานวิชาชีพ  และมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ซ่ึงเปนขอกําหนด  ขอบเขต  คุณลักษณะ  และ
ระดับคุณภาพ  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  1.  มาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards :OS)  หมายถึง  สมรรถนะงานหลักและงาน
ยอยของแตละอาชีพ  ประกอบดวยเกณฑการปฏิบัติงาน  ขอบเขตของงาน  ความรูที่ตองใช  และผลงานที่เปน
รูปธรรม  ซ่ึงมาตรฐานอาชีพ  เปนมาตรฐานทีก่ําหนดโดยเจาของอาชีพหรือองคกรทางวิชาชพี  โดยกําหนด
สมรรถนะในงานหลักหรือความสามารถในการปฏิบัติงาน (Competency Based)  ของอาชีพนั้นๆ  มาตรฐาน
อาชีพจะใชเปนกรอบแนวทางในการพฒันาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  และการฝกอบรมผูเรียนในอาชีพ
หนึ่งๆ  ซ่ึงสามารถกาํหนดสมรรถนะตางๆ  ออกไดหลายระดับตามที่คณะกรรมการกําหนด เชน กําหนดเปน 5 
ระดับ  โดยระดับ 1  เปนงานประจําคอนขางงาย และพัฒนาขึ้นเปนลําดับจนถึงระดับ 5  ซ่ึงเปนระดับที่ซับซอนของ
งานในอาชีพมากที่สุด 
  2.  มาตรฐานวิชาชีพ (Vocational  Standards :VS)  หมายถึง  ขอกําหนดคณุลักษณะที่พึง
ประสงคของบุคคลดานวิชาชีพ  เพอใชเปนเกณฑในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลและประกันคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษาดานอาชวีศึกษา  ซ่ึงมาตรฐานวิชาชพีเปนมาตรฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับความตองการ โดยการมีสวนรวมขององคกรทางวิชาชีพ  ในการจัดทาํมาตรฐานวชิาชีพ  
ตองพิจารณาจากมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standards :OS)  ที่กําหนดจากสมรรถนะของงานหลักแตละ
อาชีพ  รวมกับองคประกอบของการจัดการศึกษาทั้ง 3  ดาน  คือ  ความรู  ทักษะ  และกิจนิสัย  เพ่ือนํามากําหนด
เปนสมรรถนะหรือความสามารถการศึกษาวิชาชีพของผูเรียนดานอาชวีศึกษา  โดยการดําเนินการรวมกันของ
บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรจากองคกรทางวิชาชีพ  พัฒนาเปนมาตรฐานวิชาชีพในแตละสาขาวิชา  
สําหรับผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับปริญญา
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  3.  มาตรฐานการอาชีวศึกษา (Institutional  Standards :IS)  หมายถึง  ขอกําหนดในการ
จัดการอาชวีศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือเปนเกณฑในการกํากับดแูล  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และประกันคุณภาพ
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การจัดการอาชีวศึกษา  ซ่ึงมาตรฐานการอาชีวศึกษาใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  อันเปน
กลไกสาํคัญในการประกันคณุภาพการจัดการอาชวีศึกษาใหมีประสทิธภิาพบรรลุผลตามที่ตองการ 
  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชมาตรฐานการอาชวีศกึษา เพื่อเปนเปาหมายในการจัด
การศึกษาและการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาเมื่อวันที่   30 มกราคม 2549   ประกอบดวย    6  มาตรฐาน 
34 ตัวบงชี้     

สําหรับปการศึกษา 2552 โรงเรียนใช “มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน” ของสํานักมาตรฐาน 
การอาชวีศึกษาและวิชาชีพ ซ่ึงทําการพัฒนาขึ้นจากมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ประกาศใชในวันที่  30  มกราคม  
2549 มีทั้งหมด 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการอาชวีศึกษา ของสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษา และมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกดานอาชีวศึกษา รอบท่ี 2(พ.ศ.2549-2553) ของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)    ดังนี้ 

1)  มาตรฐานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ   มี 12 ตัวบงชี้ 
2)  มาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  มี 15  ตัวบงชี้ 
3)  มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   มี  5  ตัวบงชี้ 
4)  มาตรฐานการบริการวชิาชีพสูสังคม  มี 2 ตัวบงชี้ 
5)  มาตรฐานนวัตกรรมและการวิจัย  มี 4  ตัวบงชี้ 
6)  มาตรฐานภาวะผูนําและการจัดการ  มี 3  ตัวบงชี้ 
7)  มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน มี 2 ตัวบงชี้ 

  มาตรฐานอาชพี มาตรฐานวิชาชีพ  และมาตรฐานการอาชีวศึกษา  สามารถแสดงความสัมพนัธ 
ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานอาชีพ 
(OS) 

มาตรฐานวิชาชีพ 
(VS) 

มาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา (IS) 
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3. ความหมายของคาํตางๆ ที่เกีย่วของกับการประกันคุณภาพ 
  ความหมายของคําตางๆ ที่ควรทําความเขาใจเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพ มีดังตอไปนี ้
  1. คุณวฒุิ (Qualification)  หมายถึง การรับรองคุณภาพความรู ความสามารถ  และทักษะอยาง
เปนทางการ  ซ่ึงเกี่ยวของกบัมาตรฐานอาชีพ  และมาตรฐานวิชาชีพ  ไดแก คุณวุฒวิิชาชีพ  และคุณวฒุิการศึกษา
วิชาชีพ 

2. คุณวุฒวิิชาชีพ (Vocational  Qualifications   :VQ)  หมายถึง คุณวฒุิท่ีจัดใหบุคคลตามระดับ  
ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ (Occupational Standard : OS)  โดยตองผาน
การประเมินตามที่คณะกรรมการกาํหนด  ซ่ึงบุคคลอาจสะสมความรูและประสบการณจากการศึกษาทั้งการศึกษา
ในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  และเพื่อเปนการสงเสริมการศึกษาตลอดชวีิต  สามารถใชระบบการเทียบ
โอนและเทียบประสบการณเขาสูคุณวฒุกิารศึกษาวิชาชพีได (General Vocational Qualifications : GVQ) 

3. คุณวฒุิการศึกษาวิชาชีพ(General Vocational Qualifications : GVQ)    หมายถึง  คุณวุฒิ  
ทางการศึกษาที่จัดใหบุคคลที่ผานการศึกษาวิชาชีพ  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชีพชัน้สูง  และระดับปริญญาสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบัติการ  ซึ่งเปนการใหคุณวฒุทิี่กาํหนดจากการ         
ที่บุคคลเขาศึกษาวิชาชีพในระดับตางๆ  และสําเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑการจบหลักสูตร  ไดรับการประเมิน
ผานมาตรฐานวิชาชีพ (Vocational  Standards :VS)  ในสาขาวิชาที่เรียนของระดับนั้นๆ 
 

ภาพแสดงความสัมพันธระหวาง OS  VS  IS  VQ  และ GVQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มาตรฐานอาชพี/มาตรฐานสมรรถนะ 
(OS) 

คุณวฒุวิิชาชีพ 
(VQ) 

คุณวฒุิทางการศกึษาวชิาชพี 
(GVQ) 

มาตรฐานวชิาชีพ 
(VS) 

มาตรฐานการอาชวีศึกษา 
(IS) 



       คูมือการประกันคุณภาพภายใน  โรงเรยีนดอนบอสโก              
 

12

 
ภาพแสดงการเทียบโอนประสบการณอาชพีสูการศึกษาวิชาชีพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ระบบการประกันคณุภาพการอาชีวศกึษา 

ระบบการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา  มีการบริหารงานเปน 2 ระบบ ดังนี้ 
1.  การประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา   เปนระบบที่จะทําใหสถานศกึษา สังกัดสํานกังาน 

คณะกรรมการการอาชีวศกึษา  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสทิธภิาพ  มีการทํางานอยางมีทศิทาง  โดยการ
กําหนดมาตรฐานการอาชวีศึกษา เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานอยางมีเปาหมายและแผนการดําเนนิงานที่
ชัดเจน  การดําเนินงานตามแผนเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายนัน้  ตองมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ  และการ
ประเมินคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเอง  เพ่ือใหมีการตรวจสอบในสิ่งที่สถานศึกษาไดวางแผนไวในแตละป  
มีจุดมุงหมายที่สําคัญคือ สถานศกึษาจะไดมีการพัฒนาปรับปรุงใหเปนไปตามเปาหมายอยูตลอดเวลา   โดยใช
กระบวนการดาํเนินงาน P-D-C-A (Plan - DO - Check - Act) 

2. การประกนัคุณภาพภายนอก   เปนสวนหนึ่งของระบบการประกนัคุณภาพการอาชีวศึกษา 
เปนกระบวนการที่ตอเนื่องสัมพันธกับการประกันคุณภาพภายใน  และเปนการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพ
ภายในหรือการประเมินตนเองของสถานศกึษา  โดยคณะผูประเมินคุณภาพภายนอก  ซึ่งเปนบุคคลหรือหนวยงาน

คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (GVQ) 
คุณวุฒิวิชาชีพ (VQ) 

VQ 7 

VQ 6 

VQ 5 

VQ 4 

VQ 3 

VQ 2 

VQ 1 

ปริญญาสายเทคโนโลยี 
 

ปวส. 
 

ปวช. 
 

ระยะสั้น 

เทียบโอน   
ประสบการณ 
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ภายนอกสถานศึกษา  ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารับรอง/แตงตั้ง  ฉะนัน้ 
หลักเกณฑและวิธีการดําเนนิงานที่กาํหนด  ควรใหสอดคลองตอเนื่องกัน เพื่อสงผลตอการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  หลักการการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อาจใชแนวทางไดหลายแบบ เชน ระบบ ISO 9000 
ระบบQC ระบบTQM 5ส กรณีที่ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการใน
สถานศกึษาอยูแลวอาจใชวงจรการบริหารมาเปนแนวทางในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาก็ได วงจรบริหารที่
คุนเคยกันดีในหมูนกัการศึกษาคือวงจร P - D - C - A มาจาก Plan - Do - Check - Act  ซ่ึงถือวาเปนงานที่
บุคลากรในสถานศึกษาทําอยูแลวตามปกติ   แตยังอาจขาดความเปนระบบ การเก็บรวบรวมขอมูลที่ถูกตอง 

การประกันคุณภาพ

 
การ

ปฏิบัติงาน
ของ

สถานศกึษ
 

 
การ

ประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษ

 

 
รายงาน
การ

ประเมิน
ตนเอง 
(SAR) 

 

การตรวจ
เยี่ยมของผู
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก

 
รายงาน   
ผลการ
ประเมิน 

 
การ    

ติดตามผล 

ความสัมพนัธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประกัน

การประกันคุณภาพ
ใ

ขอมูลปอนกลบั 

ขอมูลปอนกลบั 
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    การพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา จะตองคํานึงถึงการผสมผสานกาํลังกายกําลังใจ 
สติปญญา ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา และตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการประเมิน ซ่ึงถือวา 
เปนการประเมินเพื่อพัฒนาและผลสุดทายที่เกิดขึน้คือ เกิดผลดีตอผูเรียนเปนสําคญั 
  ในการดําเนนิการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จะเนนการผสมผสานภายในสถานศึกษาเปนสําคัญ บุคลากรในสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของจะตอง
รวมกันวางแผน รวมกันปฏบัิติ รวมกันตรวจสอบ ปะเมินผลและรวมกันนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไข โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด 3 ขนตอน คือ การเตรียมการ การดําเนนิการ และการรายงาน  

5.1  การเตรียมการกอนดําเนนิการประกันคณุภาพภายใน 
การเตรียมการของสถานศกึษากอนดําเนนิการประกันคณุภาพภายใน            ควรเริ่มที่การเตรียม 

บุคลากรของสถานศกึษากอนเปนอันดับแรก ซ่ึงมีขั้นตอนที่สําคัญดังตอไปนี ้
1.  การเตรียมความพรอมดานความตระหนกัที่มตีอการประกันคณุภาพการศึกษา 
ทั้งการประกนัคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก     โดยเฉพาะการประกันคุณภาพ  

ภายในสถานศึกษาซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการในสถานศึกษา ที่บุคลากรทุกคนจะตองปฏิบัติเปน
ปกติอยูแลว แตเนื่องจากเรื่องการประกันคณุภาพการศึกษาเปนเรื่องใหมที่อยูระหวางการดําเนินการ จึงควรจะตอง
หาขอมูลในสถานศกึษาของตนเองวา บุคลากรสวนใหญมีความรูความเขาใจเรื่องการประกนัคุณภาพมากนอยแค
ไหน ถายังมีบุคลากรทีไ่มเขาใจ สถานศกึษาควรจะไดมีการวางแผนพฒันาอยางตอเนื่องจนเปนที่พอใจของ
คณะกรรมการพัฒนาสถานศึกษา ขณะเดียวกันควรมีการสรางบุคลากรแกนนําในการประกันคุณภาพภายใน 
พรอมกับมีการกระตุนใหทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพทุกคน 

2. การมอบหมายความรบัผิดชอบ      สถานศกึษาควรแตงตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการ  
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุคลากรทกุคน ใหมีสวนรวมในการรับผิดชอบแตละมาตรฐาน เพื่อทําหนาที่
ประสานงานและรวบรวมขอมูลจากฝายตาง ๆ ตามความเหมาะสม คณะกรรมการแตละชุด ควรมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการอยางชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน นอกจากนี้คณะกรรมการชุดดังกลาว จะตองรวมกันออกแบบหรือ
สรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลตามตัวบงชี้ของแตละมาตรฐาน มกีารวางแผนเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
ประเมินผลการดําเนินงานและเขียนรายงาน 
   5.2  การดาํเนินการประกันคุณภาพภายใน 

การดําเนินการในขัน้นีถ้ือวาเปนตอนที่มีความสําคัญมาก       หลังจากการเตรียมความพรอมของ 
บุคลากรแลวจะตองเร่ิมดําเนินการตอไป ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนยอย ๆ 4 ขั้นตอน คือ วางแผน (Plan)  การปฏิบัติ
ตามแผน (Do)  การตรวจสอบ   ติดตามประเมินผล (Check)  และการพัฒนาปรับปรุง (Act)  รายละเอียดของ   
แตละขั้นตอนมีดังนี้ 
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5.2.1 วางแผน (Plan)      เปนการเริ่มตนจากความรวมมือกันระหวางบุคลากรภายในและภาย 
นอกสถานศกึษาเพื่อกําหนดเปาหมายมาตรฐานและตัวบงชี้สําหรับการประกันคุณภาพภายใน แนวทางการ
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่ตองใชสถานศกึษาในสังกัดสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษาจะตองจัดทําแผนพฒันาระยะสัน้และรายะยาว แผนระยะยาวไดแก แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนยทุธศาสตร เปนแผนที่ครอบคลุมการดําเนินงานทั้งหมดของสถานศกึษาเพื่อใชเปนแผน
แมบทสําคัญกําหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมาย ภายระยะเวลาที่กาํหนด เชน 3-5 ป ทั้งนี้ในใน
การจัดทาํแผนดังกลาว จะตองนํามาตรฐานการอาชวีศกึษาเปนเปาหมายในการจัดทําจากแผนระยะยาวดังกลาว
ควรนํามากาํหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําปซ่ึงเปนแผนระยะสัน้ใน 1 ป จากแผนปฏิบัติการประจําปอาจจะมกีาร
จัดทําแผนยอย ๆ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ ไดแก แผนการจัดการเรียนการสอน แผนพัฒนาอาคาร
สถานที่ แผนการประเมินคณุภาพการศึกษา แผนงบประมาณ เปนตน จากนัน้ควรเรียงลําดับความสาํคัญตาม
ความจาํเปน เพื่อกําหนดกิจกรรม บุคลากร ทรัพยากร และระยะเวลาดําเนินการใหเหมาะสมเพื่อใหการดําเนนิงาน
ในทุกๆ ขัน้ตอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพกิจกรรมทั้งหลายควรมีการกําหนดใหเหมาะสม สอดคลองกับ
งบประมาณ บุคคล ชวงเวลา และลักษณะงานโดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนกับกจิกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และอื่น ๆ ควรมีความสมดุล อีกทั้งกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับผูเรียน 

5.2.2 การปฏบิัติตามแผน (Do) เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา  หากการวางแผนของหนวยงาน 
ทําไดดีและมคีวามเหมาะสมสอดคลองกับผูปฏิบัติรวมทั้งปจจัยเกี่ยวของอ่ืน ๆ แลว อาจพยากรณไดวางานนัน้
สําเร็จไปแลวรอยละ 50 ของงานทั้งหมด ดังนั้นในขัน้นี้จึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศกึษาจะใหการสงเสริม
สนับสนุนใหบคุลากรทํางานอยางมีความสขุ โดยมีการจดัสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรใหเพียงพอ มีการ
กํากับ ติดตาม ใหขวัญ กาํลังใจกับผูใตบังคับบัญชาทัง้ในระดับรายบุคคล หรือระดับกลุม นอกจากนัน้ในกรณีที่
ผูบริหารสามารถใหการนิเทศกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธภิาพจะเปนการดีอยางยิ่ง โดย
เฉพาะงานการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในกรณีทีไ่มสามารถใหการนิเทศไดดวยตัวเอง อาจจะเชิญผูเชี่ยวชาญ 
เชน ศึกษานเิทศก มาใหการนิเทศแทน หรือสงบุคลากรของสถานศึกษาไปรับการอบรมในเร่ืองที่ยังไมมีความรู
หรือไมเชี่ยวชาญเพียงพอ 

5.2.3 การตรวจสอบประเมนิผล (Check) การประเมินผลที่กระทําไดอยางเหมาะสมจะทาํให 
ไดขอมูลที่มีคุณคาสําหรับการจัดทําสารสนเทศสําหรับการพัฒนาสถานศึกษาตอไป นอกจากนั้นยังเปนการฝกฝน
ใหบุคลากรมทีัศนคติที่ดีและถูกตองในเรื่องการประเมิน การประเมินตองเริ่มตั้งแตการกําหนดกรอบการประเมินวา
จะประเมินอยางไร ใครเปนผูประเมิน ระยะเวลาการประเมิน เครื่องมือที่ใชการวิเคราะห การเขียนรายงาน ท้ังนี้
จะตองสอดคลองกับมาตรฐานการอาชวีศึกษาที่สถานศึกษากาํหนดไว เปนกรอบสําหรับการทําประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลจะตองมีการสาํรวจเปนเบ้ืองตนกอนวา มีใคร
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จัดทําไวแลวบางหรือไมสอดคลองกับบริบทการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษามากนอยแคไหน สามารถ
นํามาใชจริง หากไมมีเครื่องมือรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบเรื่องการประกัน
คุณภาพภายใน จะตองรวมมือกนัในการสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลขึน้เองใหเหมาะสมกับขอมูลที่ตองการเก็บ
ใชไดสะดวก และบุคลากรสวนใหญสามารถทาํความเขาใจไดงายเครื่องมือที่ใช ไดแก แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ  แบบสํารวจ  แบบสังเกต  แบบตรวจสอบรายการหรือแบบประเมิน เปนตน  การสรางเคร่ืองมือที่ใช
รวบรวมขอมูลไดอยางเหมาะสม และมีระบบการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ดี ยอมจะทําใหไดขอมลูที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมินตามตัวบงชี้ แตละมาตรฐาน และนํามาวิเคราะหทัง้ระดับรายละเอียด
ยอย ๆ เปนรายบุคคล  รายกิจกรรม  หรือโครงการกับการวิเคราะหในภาพรวมของแตละมาตรฐานทั้งหมดรวมเปน
ภาพของสถาบันหรือสถานศึกษา โดยทําการประเมินผลการดําเนินงานในแตละตวับงชี้ตามเกณฑทีก่ําหนด 
ประเมินผลในแตละมาตรฐานจากคาฐานนิยมของผลการประเมินตามตัวบงชี้ของแตละมาตรฐาน และสรุปผลใน
ภาพรวมของการดําเนินการประกันคุณภาพของสถาบันจากมาตรฐานทั้งหมด ตามลาํดับ 

5.2.4 การนําผลการประเมนิมาปรบัปรุงงาน (Act)   หลังจากประเมินผลการดําเนินงานตาม  
กรอบมาตรฐานการประเมินของสถานศึกษาแลว สถานศึกษาควรนําผลการประเมินมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดดอย 
ของตนเองในแตละมาตรฐาน และพิจารณาวาเกี่ยวของกับบุคลากรที่รับผิดชอบกลุมใดหรือคนใดบาง จัดการ
ประชุมบุคลากรของสถานศกึษาแลวแจงผลการวิเคราะห รายงานการประเมินใหทราบ อาจจะแจงผลในภาพรวม
แลวเรียกพบเปนกลุมเฉพาะเพื่อช้ีแจงในรายละเอียดอีกครั้ง และควรย้ําใหบุคลากรทุกคนไดทราบวากรดําเนนิการ
ประกันคุณภาพตองทําอยางตอเนื่อง ตัวบงชี้ใดหรอมาตรฐานใดที่สถานศึกษาดําเนนิการแลวอยูในระดับดี ก็มไิด
หมายความวาในปถัดไปสถานศึกษาจะไมทํากิจกรรมเหมือนกับปที่ผานมาอีก แตคงตองมารวมกันพิจารณาใหม
วาจะรักษาผลการดําเนินการในระดับดีนี้ไวไดอยางไร โครงการใด กิจกรรมประเภทใด ที่จะตองคงไวหรือถาจะ
พยายามทาํใหเกิดผลดีที่สุดจะตองดําเนินการอยางไร จะตองวางแผนปรับปรุงแกไขสวนใด สวนมาตรฐาน ตัวบงชี้
ที่สถานศึกษาดําเนินการไดอยูในระดับพอใชผูรับผิดชอบคงตองวางแผนพัฒนาปรับปรุงสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการใหดีขึ้นในปตอไป สําหรับมาตรฐานตัวบงชีท้ี่สถานศึกษายังทําไดไมดี คือ ตองปรับปรุงแกไขหรืออาจ
กลาววาเปนจดุออนของสถานศึกษาซึ่งจะตองดําเนินการปรับปรุงเปนอันดับแรก สวนจะดําเนินการในมาตรฐาน
หรือ  ตัวบงชี้ใดกอนนัน้คงตองมาวิเคราะหความจาํเปนเรงดวน เมื่อบุคลากรผูรับผิดชอบไดดําเนินการวางแผน
พัฒนาปรับปรุงในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ แลวก็ควรจะไดมกีารนําแผนของแตละมาตรฐานหรือแตละกลุมมา
พิจารณารวมกัน เพื่อกําหนดเปนแผนปฏบิัติการในภาพรวมของสถานศึกษาใหเหมาะสมกับชวงเวลา งบประมาณ 
โครงการหรือกิจกรรมใดที่สามารถยุบรวมกันได ก็นํามาปรับแผนจัดรวมกัน จะทาํใหแนวทางการปฏิบัติตามแผน
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ทุกฝายไดรับรูรวมกัน 
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บทท่ี 3   
แนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน 

 
  แนวทางปฏิบัติ การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดอนบอสโก  มีขัน้ตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
1.  การเตรยีมความพรอม   

1.1   ความพรอมดานบคุลากร           
โรงเรียนไดช้ีแจงทาํความเขาใจเกี่ยวกบัความจําเปน            และความสาํคัญในการประกันคุณภาพ 

ภายในของสาขาวิชา  แผนกและฝายตางๆ   ใหบุคลากรทกุคนทราบ และกาํหนดผูรับผิดชอบ โดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนทีก่ําหนด  

1.2 ความพรอมดานทรพัยากรอื่นๆ   
โรงเรียนจดัสรรงบประมาณ สําหรับการประกนัคุณภาพภายในและสาํนกังานประกนัคณุภาพภายใน    

รวมถึงสื่ออุปกรณสํานักงานตางๆ  เพื่อใชในการดําเนนิงาน 
1.3 กําหนดผูรับผิดชอบและบทบาทหนาที ่       

โรงเรียนกาํหนดผูรับผิดชอบและบทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการดาํเนนิงานการประกันคุณภาพ 
ภายใน  โดยแตงตั้งคณะกรรมการ ดังนี ้
  1.3.1  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   ประกอบดวย   อธกิาร  ผูจัดการ  ผูอํานวยการ  หัวหนาแผนก
และหัวหนาฝายทกุฝาย   มีหนาที่พิจารณานาํมาตรฐานและตวับงชีแ้ละการประกนัคุณภาพภายในเปนขอมลูหลักใน
การจัดทาํแผนพัฒนาโรงเรียนระยะ 3 ป  แผนปฏิบัติงานประจําป  กําหนดคณะกรรมการเพื่อดําเนนิการประกนั
คุณภาพภายใน 
  1.3.2  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน   ประกอบดวย  อธิการ  ผูจัดการ  ผูอํานวยการ  
หัวหนาฝาย   หวัหนาแผนก   รองหวัหนาแผนก  และหวัหนามาตรฐาน    มหีนาทีว่ิเคราะหมาตรฐาน  จัดทําคูมือ
ประกนัคุณภาพภายใน  กํากบั  ติดตาม  นโยบายการประกันคุณภาพภายใน  และเขยีนรายงานการประเมนิผลตนเอง 
(SAR)   

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน   จะตองเปนบุคคลที่มีความรู    ความเขาใจ   ในเรื่องวัดผล 
และประเมินผล  มีเจตคติที่ดี  มีแรงจูงใจในการทําประกันคุณภาพภายใน  มีความรูความสามารถในการสราง
เคร่ืองมือ  การประมวลผลขอมูลที่จัดเก็บ  และการเขียนรายงาน  มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  มีภาวะผูนาํ  
รอบรูภาระงานของโรงเรียน  และเขาใจมาตรฐานการอาชีวศึกษาเปนอยางดี 
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  1.3.3  คณะกรรมการมาตรฐานและตัวบงชี้   ประกอบดวย บุคลากรทกุหนวยงานหรือฝาย   
รับผิดชอบการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ที่กําหนด 
 
2.   กลยุทธการดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมายของการประกันคุณภาพภายใน 

   1)   คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  และแผนยุทธศาสตรของ 
โรงเรียน 

2)   ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากร  
ที่มีความรูความเขาใจในเร่ืองวัดผลและประเมินผล   มีเจตคติท่ีดี  มีความเต็มใจที่จะทํางานประกนัคุณภาพ
ภายใน  มีความรูความสามารถในการสรางเครื่องมือ  การประมวลผลขอมูลและการเขียนรายงาน  มีความรูความ
เขาใจมาตรฐานการอาชีวศึกษาเปนอยางด ี
    3)   กระจายความรับผิดชอบใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม  ในงานประกันคุณภาพภายใน 

4)   สงเสริมสนับสนนุบุคลากรดวยการนิเทศ  ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ เพื่อใหเกิดขวญัและกาํลังใจ 
       ในการทาํงาน 
5)   มีการกํากบั ติดตาม และรายงานความกาวหนาของผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
6)   จัดตั้งสํานักงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน 
 

3.   การศึกษาสภาพและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
  การประกันคุณภาพภายใน    เปนงานที่ตองทําเปนประจํา  เปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติ      
ที่ตองมีการตรวจสอบ และพัฒนาปรับปรุงตนเองตลอดเวลา   ซ่ึงกอนทําการประเมินจะตองศึกษาสภาพ  และผล
การดําเนินงานของสาขาวิชา  แผนกหรือฝายวาอยูในสภาพใด จุดใด โดยใชขอมูลสารสนเทศที่มีอยูแลวรายงาน
ผลการดําเนินงานของสาขาวิชา  แผนกหรือฝายในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบันใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ทราบ เพ่ือเปนฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจวา จะกําหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในทิศทางใดในอนาคต  
โดยมีคําสั่งใหบุคลากรทุกฝายเขาประชุมรับทราบแนวทางการพัฒนาโรงเรียน 
  
4.    การทําความเขาใจกับบุคลากรในโรงเรียนที่เกี่ยวกับสภาพและผลการดําเนินงานของ  
      โรงเรียน 
   การประกันคุณภาพภายใน  โรงเรียนจัดใหบุคลากรทุกคนเขารวมประชุมเพ่ือรับทราบผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน   และทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต โดยยึด
แผนพัฒนาโรงเรียนเปนหลัก   โดยมีขั้นตอนการประชุมช้ีแจงแกบุคลากร   ดังนี ้
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1) จัดทําคําสั่งใหบุคลากรทุกฝายเขารวมประชุมทุกคน 
2) จัดทําวาระการประชุม  นโยบายคุณภาพ  และเอกสารประกอบการประชุม 
3) ดําเนินการประชุม   ทําความเขาใจนโยบายการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  

มาตรฐานการอาชีวศึกษา  และบันทึกการประชุม 
4) สรุปขอตกลงแนวปฏิบัติ  และจัดทํารายงานการประชุม 
 

5. มาตรฐานการอาชีวศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน 
   โรงเรียนมีคําสั่งแตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบเพื่อประเมินงานตางๆ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
กําหนด  เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางาน โดยใหบุคลากรที่รับผิดชอบแตละมาตรฐานสํารวจ
สภาพการดําเนินงานของโรงเรียนที่สอดคลองกับมาตรฐานที่รับผิดชอบ 
 
6. การกําหนดกรอบการประเมิน 
   โรงเรียนกําหนดแนวทางในการทําการประเมินผลภายใน  โดยใชกรอบการประเมิน 6 มาตรฐาน  
34 ตัวบงชี้  ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีกระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบ    มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพภายในเปน ผูรับผิดชอบ และกําหนดการตรวจประเมินปละ2 ครั้ง คือ  เดือน
กันยายน   และเดือนมีนาคมของทุกป  (รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมในบทที่ 4) 
 
7.    การกําหนดเกณฑการประเมิน   
   โรงเรียนกําหนดเกณฑการตัดสินการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  เปนแนวทางในการประเมิน  (รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมในบทที่ 4) 
 
8.    การกําหนดวิธีการที่ใชในการประเมิน   
   โรงเรียนออกแบบวิธีการเก็บขอมูล เคร่ืองมือที่ใชในการวัดและประเมิน   และแหลงผูใหขอมูล 
(รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมในบทที่ 5) 
 
9. วิธีการวิเคราะหขอมูล   
   โรงเรียนกําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับลักษณะของขอมูล และการเสนอผล
การวิเคราะหขอมูล  หากเปนขอมูลเชิงปริมาณจะใชสถิติ ไดแก  จํานวน  ความถี่   รอยละ  คาเฉลี่ย   และ        
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   แตถาหากเปนขอมูลเชิงคุณภาพ จะใชการบรรยาย 
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10.    การวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออน  (SWOT)  ของโรงเรียน   
   โรงเรียนนําผลการประเมินมาใชวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของโรงเรียน  เพ่ือนําขอมูลที่วิเคราะห
ไดมาหาแนวทางการพัฒนาตนเองในสวนที่ตองแกไข โดยการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และแนวทางการแกไข
ปญหาตอไป 
 
11.    แนวทางการพัฒนาโรงเรียน   
   โรงเรียนหาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  และนํามาทําแผนการพัฒนาโรงเรียนตอไป 
 
12.    การทํารายงานการประเมินผลงาน   
   โรงเรียนจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR :  Self  Assessment Report)   เปนประจําทุกป      
และจัดทํา SSR (Self  Study  Report)  สงตนสังกัด สช. ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกป     จากนั้นนําไปเผยแพรตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของและประชาคมภายนอก    
 
13.    การใชประโยชนจากการประเมินตนเอง   
   โรงเรียนนําผลการประเมินมาใชประโยชน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงตนเองสําหรับทุกสาขาวิชา  แผนก
หรือฝาย   และผูเกี่ยวของทุกฝาย  (ผูเรียน  ครู  ผูสอน  ผูบริหาร  ผูปกครอง) หรือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ
วางแผนพัฒนาโรงเรียนตอไป 
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บทท่ี 4   
การควบคุมคุณภาพ 

 
การควบคุมคณุภาพภายในโรงเรียนดอนบอสโก    ประกอบดวยหัวใจสําคัญไดแก มาตรฐานการ 

อาชีวศึกษา  และแผนพฒันาโรงเรียน  
 
1.  มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  หมายถึง  ขอกําหนดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค  กระบวนการ
ดําเนินงานของโรงเรียน  และปจจัยสนับสนุนที่ตองการใหเกิดขึ้นในโรงเรียน  เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใหมี
ความรู  ความสามารถ  ทกัษะ  และประสบการณในงานอาชีพตามที่กาํหนดในหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพใน
สาขาวิชาที่เรียน  และเพื่อใหเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการตรวจประเมิน  การกํากับดูแล  และสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาชีพ  ประกอบดวย 7 มาตรฐาน  43 ตัวบงชี้   ดังนี้ 

มาตรฐานที ่1  ผูเรียนและผูสําเรจ็การศกึษาวิชาชีพ 
ขอกําหนดที ่1  สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเรจ็การศึกษาในเรื่องตอไปนี ้
 
ตัวบงชีท้ี่ 1   รอยละของผูเรียนทีมี่ผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป 
คําอธบิาย 
 ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารวาดวยการ
ประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชัน้ป เมื่อเทียบกับผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนในแตละชัน้ป  
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสาํเร็จ จากการ
ปฏิบัติตามขอกําหนด  โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชนจัดการเรียนการ
สอนเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการปฏิบัติจริง จัดหลักสูตร 3 ชองทางใหสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน จัด
กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพผูเรียน โครงการสอนซอมเสริมโครงการปรับพื้นฐาน
การเรียนของผูเรียน กิจกรรมแขงขนัทกัษะวิชาชพี  เปนตน  และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
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ตัวบงชีท้ี่ 2   รอยละของผูเรียนทีไ่ดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 
คําอธบิาย 
 ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเทียบโอนความรู หรือประสบการณวิชาชีพ ในการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบ
โอนความรูหรือประสบการณวิชาชีพ ของหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง เมื่อเทียบกับผูยื่นคํารองขอเทียบโอนความรูและประสบการณวิชาชีพในแตละประเภทวิชา  สาขาวิชา  
สาขางาน 

แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน  จัดแผนการเรียนให
เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล หรือรายกลุม จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญและเนน
การปฏิบัติจริง สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสมของศักยภาพ
ผูเรียน เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 3   รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลกัการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใชแกปญหา 

ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
คําอธบิาย 
 ผูเรียนที่จัดทาํผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ   ผลผลิตของผูเรียนและโครงงาน    โครงการวิทยาศาสตร
โดยประยุกตใชหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการปฏิบัติงานและแกปญหาอยางเปนระบบ ในแตละ
ประเภทวิชา สาขาวิชา   สาขางาน  จําแนกตามชั้นป    เปนตน  
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก  การปฏิบัติและความสาํเร็จจากการ
ปฏิบัติตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน จัดทํา
แผนการสอนที่เนนการบูรณาการหลักการทางวทิยาศาสตร  คณิตศาสตร ในหนวยการเรียนจัดการเรียนการสอน
เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการปฏิบัติจริง      เรียนเปนโครงการ       เปนชิ้นงาน     สงเสริมใหผูสอนมีการจัดทาํ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และงานวิจัยโดยใหผูเรียนมสีวนรวมในการจัดทํา และตองดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 4   รอยละของผูเรียนทีมี่ทกัษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ท้ัง 

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
คําอธบิาย 
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 ผูเรียนที่ไดรับการพัฒนา จนมทีักษะดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนาภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมตามหลกัสตูรในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จําแนกตามชัน้ป 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน จัดการเรียนการสอน
ที่มุงเนนใหผูเรียนไดใชทักษะในการคิด ฟง พูด อาน เขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ กิจกรรมประกวด
ทักษะในการพูด  เขียน  การแสดง ในวันสําคัญตางๆ เชน วันสนุทรภู วนัChristmas การจัดตั้งชมรม โครงการ
จางครูตางประเทศสอนภาษาอังกฤษ  เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 5 รอยละของผูเรียนทีมี่ความสามารถใชความรูและเทคโนโลยทีี่จําเปนในการศึกษาคนควาและ 

ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
คําอธบิาย 
 ผูเรียนที่สามารถใชความรู และเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา เชน อินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ ฯลฯ  ตามหลักสูตรใน
แตละประเภทวิชา  สาขาวิชา สาขางาน จําแนกตามชั้นป 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน จัดการเรียนการสอน
ในระบบ e-learning  โครงการสงเสริมผูสอนจัดทาํ e-book  สงเสริมใหผูเรียนสงงานผานระบบe-mail       โครงการ
พัฒนาศูนยวทิยบริการใหเปนe-library   โครงการพัฒนาศนูยสารสนเทศของสถานศึกษา   การจัดกิจกรรมการ
แขงขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษา เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี6่ รอยละของผูเรียนทีมี่คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพทีเ่หมาะสม 

และมีมนษุยสมัพันธที่ดี 
คําอธบิาย 
 ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม    และคานยิมที่ดีงาม   เชน    ความรับผิดชอบ   ความมีวนิัย  ความซื่อสัตย 
ความเมตตากรุณา  ความขยัน  อดทน  การประหยัดและออม  การหลีกเลี่ยงอบายมขุ  และสิ่งเสพติด  เปนตน 
การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนษุยสัมพันธท่ีดีตามหลกัสูตร ในแตละประเภทวิชา  สาขาวิชา สาขางาน 
จําแนกตามชัน้ป 
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แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนักการปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชนมีการประเมินเจตคติ
คุณธรรมจริยธรรมในรายวชิา กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  โครงการจัดอบรม
การสงเสริมสุขภาพและนนัทนาการ  โครงการพัฒนาจิต เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 7  รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพ   
คําอธบิาย 
 ผูสําเร็จการศึกษาในระดับชัน้ ปวช.3      เมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขาในแตละประเภทวิชา  สาขาวชิา 
สาขางาน 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการเรียนการ
สอนรวมกับสถานประกอบการ การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง โครงการเตือนกอนรีไทร  โครงการ
สอนซอมเสริม  เปนตน   และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 8 รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง   
คําอธบิาย 
 ผูสําเร็จการศึกษาในระดับชัน้ ปวส.2 เม่ือเทียบกับผูเรียนแรกเขาในแตละประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางาน 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ  เชน  การจัดการเรียนการ
สอนรวมกับสถานประกอบการ การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง โครงการเตือนกอนรีไทร  โครงการ
สอนซอมเสริม  เปนตน  และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
ตัวบงชีท้ี่ 9 รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
คําอธบิาย 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จากจาํนวน 
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ผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  ตามประเภทวชิา สาขาวิชาและสาขางาน  
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการเรียนการ
สอนรวมกับสถานประกอบการ การจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา โครงการฝกทักษะวิชาชีพนอก
เวลาเรียน  การจัดทาํมาตรฐานในการจดัสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของอาชีวศกึษาจังหวัดหรือสถาบัน และ
ตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 10 รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง ที่ผานการประเมินมาตรฐาน 

วิชาชีพ 
คําอธบิาย 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีผานการประเมินมาตรฐานวชิาชีพจากจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  ตามประเภทวชิา สาขาวิชาและสาขางาน  
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการเรียนการ
สอนรวมกับสถานประกอบการ การจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพในสถานศึกษา  โครงการฝกทักษะวิชาชีพนอก
เวลาเรียน  การจัดทํามาตรฐานในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของอาชีวศกึษา  จังหวัดหรือสถาบนั และ
ตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 11  รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ 

ภายใน 1 ป 
คําอธบิาย 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช.  ปวส.  ในปการศึกษาที่ผานมาทีไ่ดงานทําในสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป ตามประเภทวิชาสาขาวิชาและสาขางาน 
 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน กิจกรรมแนะแนว
อาชีพและศึกษาตอ  โครงการปจฉิมนิเทศกอนจบการศึกษา  โครงการ“ศูนยกําลังคนอาชวีศึกษา” โครงการติดตาม
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ผูสําเร็จการศึกษา เปนตน  และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 12  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลกัษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 
คําอธบิาย 
 ความพึงพอใจของผูบริหาร   เจาของสถานประกอบการ หรือ ผูท่ีเกี่ยวของ ที่มีตอพฤติกรรมของผูสําเร็จ
การศึกษาในแตละหลักสูตร ตามประเภทวชิา สาขาวิชา และสาขางาน ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับ
  1)  ความรูความสามารถทางดานวิชาการตามลักษณะงานในสาขานัน้ๆ    

2)  ความรูความสามรถพื้นฐานที่จําเปนในการทํางาน เชน การเปนผูนําและผูตามที่ดี การ 
ตัดสินใจ  ความตระหนักในการปฏิบัติตนในการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทักษะในการสื่อสาร ทักษะ
ในการจัดการและการทาํงานเปนทีม   ความสามารถในการคิดวเิคราะหและการแกไขปญหา ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความรูความสามารถดาน ภาษาตางประเทศ เปนตน 

3)  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เชน ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ความ  
มีวินยั ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา  ความขยัน  อดทน ความเสียสละ การตรงตอเวลา  การอุทศิตน
ในการทํางานที่รับผิดชอบ  รวมทั้งประสิทธิผลในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษาท่ีทํางานในสถานประกอบการ
หรือหนวยงานตางๆ   ทั้งภาครัฐและเอกชน   โดยสํารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ/หนวยงานที่มีตอการ
ทํางานของผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาตางๆ การมีมนษุยสมัพันธ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไมเกี่ยวของกับ   
อบายมขุและสิ่งเสพติด เปนตน   
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนฝกทักษะวชิาชีพ โครงการสัมมนารวมกบัสถานประกอบการเกี่ยวกบัคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการตองการ  โครงการพัฒนาผูเรียนใหมคุีณลักษณะทีพึ่งประสงคกอนเขาสู
สถานประกอบการหรือการนิเทศนักศึกษาฝกงาน เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA 
 

มาตรฐานที ่2  หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน 
ขอกําหนดที ่2 สถานศึกษาควรพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนดังนี้ 
 
ตัวบงชีท้ี่ 13   รอยละหลักสตูรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ   
คําอธบิาย 
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 สถานศกึษามกีารพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือรายวิชาหรือปรับปรุง
แผนการเรียน ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ชุมชนและทองถิ่น  โดยดําเนินการตามขัน้ตอน
ของการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนอยางตอเนื่อง 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การลงนามความ
รวมมือกับสถานประกอบการ  โครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตาม
ความตองการของสถานประกอบการ เปนตน  และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA  
ตัวบงชีท้ี่ 14   รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
คําอธบิาย 
 สถานศกึษาสงเสริมใหผูสอนจัดทาํแผนการจัดการเรียนรู    แบบบูรณาการคุณธรรม   จริยธรรม  หรือ 
บูรณาการความรูจากรายวชิาตางๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกิจกรรมการใชส่ือการสอน การวัด
ประเมินผลอยางหลากหลาย  เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู          
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ   เชน  โครงการประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา    โครงการทัศนศึกษานอกสถานที ่ โครงการสอนเปนทมี   
โครงการเรียนเปนชิ้นงาน  เปนตน   และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
ตัวบงชีท้ี่ 15   ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 
คําอธบิาย 
 ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอนในดานตาง ๆ เชน ความรู ความสามารถใน
รายวิชาที่สอน ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควธิีสอนการใชส่ือการสอน การวัดและประเมินผล 
เปนตน    
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ 
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนนิการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน  สนับสนนุใหผูสอน
ไดรับการอบรมในเรื่อง หลักการสอน เทคนิคการสอน เทคนิคการสรางและใชส่ือการสอน เทคนิคการถายทอด
ความรู วัดและประเมนิผล  โครงการสนับสนุนผูสอนไปอบรม/พัฒนาดานความรูในวิชาชีพที่สอน หรืออ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ เชน ทักษะการพูด การบรรยาย เปนตน   และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
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ตัวบงชีท้ี1่6 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซือ้วัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน 
อยางเหมาะสม 

คําอธบิาย 
 งบประมาณที่สถานศกึษาจดัซื้อวัสดุฝก อุปกรณสําหรับจัดการเรียนในแตละสาขาวิชาตองบดําเนินการ 
ทั้งหมดไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด   
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด  โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนนิการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ   เชน  มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุฝกตามที่ผูสอนไดกาํหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู โครงการจัดระดมทุนเพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา เปนตน   และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 17    ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
คําอธบิาย 
 ความเหมาะสมของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   ระบบคอมพิวเตอร การบริหารจัดการ การใชหอง
คอมพิวเตอร และจํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร ในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร 
แตละหลกัสูตร ตามประเภทวิชา สาขาวชิา และสาขางาน 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ 
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน โครงการ 
เชาซื้อคอมพิวเตอร   โครงการจัดระดมทุนเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  
PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ หองเรียน  หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
พื้นที่ฝกปฏิบติังานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มบีรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 
คําอธบิาย 
 ความเหมาะสมในการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน พ้ืนที่ฝกปฏิบัติ ใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกหองเรียน สอดคลองกับรายวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรียนรู 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
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ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ  เชน   มีการวิเคราะหการ
ใชประโยชนจากอาคารเรียน  อาคารประกอบ    หองเรียน หองปฏิบัติการ   โรงฝกงาน    พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
โครงการจัดทําหองปฏิบัติการกลาง  แตงตั้งผูดูแลประจําหอง  สํารวจความพึงพอใจการใชหอง  เปนตน  และตอง
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA 

 
ตัวบงชีท้ี่ 19   ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือตอ 

การเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 
คําอธบิาย 
 ความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง    หองอินเทอรเนต 
ที่มีส่ือหลากหลาย มีระบบการจัดการที่มปีระสิทธิภาพ เชน ระบบการสืบคน และสามารถรองรับการใหบริการ
วิชาการแกชุมชนและสงัคม โดยจัดใหมีครภุัณฑ และอุปกรณการศึกษา ที่เพียงพอและ/หรือเหมาะสม 
กับแตละสาขาวิชา    
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ   เชน มีโครงการจัดหา
ครุภัณฑและอปุกรณที่จําเปนใหกบัหองสมุด ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  หองอินเทอรเนต  การจัดหาเอกสาร ตํารา 
ตางๆ ใหแหหองสมุด มีการพัฒนาการใหบริการการใชหองสมุด ศูนยการเรียนรู  เปนตน  และตองดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ  PDCA    
 
 
 
ตัวบงชีท้ี่  20   ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ  
คําอธบิาย 
 ความเหมาะสมในการจัดครุภัณฑ และอุปกรณการเรียน         โดยพิจารณาจากความเพียงพอและ/หรือ 
เหมาะสมในการใชงานและความทันสมัยของครุภัณฑและอุปกรณ  รวมทั้งประสิทธิภาพในการใชงานที่สามารถ
ตอบสนองการใชงานของผูใชไดอยางเหมาะสมในสาขาวิชา/สาขางาน   
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ   เชน มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชครุภัณฑและอุปกรณ เชน  แบบบันทึกคําขอการใช  แบบรายงานการซอมบํารุง มี
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โครงการจัดหาครุภัณฑและอุปกรณใหทนัสมัย โครงการจัดซอมแซมครุภัณฑประจําปการศึกษา  เปนตน  และ
ตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 21   ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอ 

การเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน 
คําอธบิาย 
 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกหองเรียน เชน 
การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องจักร การจัดระบบแสงสวาง การถายเทอากาศ การจัดพื้นทีห่องเรียนหองปฏิบัติ 
การจัดผังหองปฏิบัติการ  ระบบปองกันอัคคีภัย ฯลฯ ที่เอ้ือตอการเรียนรูในสถานศึกษา 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
      สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ  เชน  กิจกรรมรณรงคเพื่อ
ความปลอดภยัในสถานศึกษา    โครงการปรับปรุงซอมแซมครุภัณฑ    โครงการ 5ส   โครงการจัดระบบจราจรใน
สถานศกึษา เปนตน  และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 22    รอยละของบุคลากรภายในสถานศกึษาทีไ่ดรับการพัฒนาตามหนาทีท่ีรั่บผิดชอบ 
คําอธบิาย 
 จํานวนครแูละบุคลากรสายสนันสนุนของสาขาวิชา/สาขางาน  ที่ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอน   ไม
นอยกวา 20 ช่ัวโมงตอคนตอป 
 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน สงครูไปสัมมนาทาง
วิชาการ    โครงการทัศนศึกษาดูงาน    โครงการจัดอบรมทางวชิาการ ลาศึกษาตอ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มวิทย
ฐานะ เปนตน  และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 23   จํานวนครั้งหรอืปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
คําอธบิาย 
 การระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมือเครื่องจักร และอื่นๆ ทั้งภายในภายนอกสถานศกึษา เชน การเปน
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วิทยากรใหความรู สนับสนนุเงิน วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เครื่องจักร เปนตน  เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
      สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ   เชน โครงการความ
รวมมือระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา  การจัดหาทุนเพ่ือซื้อวัสดุ  อุปกรณ โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญ
และภูมิปญญาทองถิน่ใหความรูแกผูเรียน  เปนตน   และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 24 จํานวนสถานประกอบการทีม่ีการจัดการศึกษารวมกับสถานศกึษา จัดการศึกษาระบบทวิภาค ี

และระบบปกติ 
คําอธบิาย 
 สถานศกึษาประสานความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการวางแผนและ
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝกวชิาชีพในระบบทวิภาคี และการฝกงานในระบบปกติ     ตามหลักสูตร 
ที่สถานศึกษาจัด โดยสถานศึกษาตองมีการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ ที่มีความพรอมและทนัสมัย
ของวัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือ  ครุภัณฑ  มีครูฝกที่มีทกัษะความชาํนาญ  มีความสามารถในการถายทอดความรู  มี
แผนการฝกปฎิบัติงานใหกบัผูเรียน 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
     สถานศึกษามีการดําเนินงานและมขีอมูลทีแ่สดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสาํเร็จจากการปฏิบัติตาม
ขอกาํหนด  โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการทีดํ่าเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน โครงการความรวมมอื
ระหวางสถานประกอบการกบัสถานศึกษา กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่รวมจัดการศึกษา โครงการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี  โครงการพัฒนาบุคลากรใหกับสถานประกอบการ เปนตน  และตองดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 25 จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒหิรือภูมิปญญาทองถิน่ ที่มีสวนรวมในการพัฒนา 

ผูเรียน 
คําอธบิาย 
 มีการจัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ/ผูนาํภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่
เกี่ยวของกับสาขางานของผูเรียน จากภายนอกสถานศกึษา เชน สถานประกอบการ หนวยงานตางๆ ชุมชนและ
ทองถิ่น ในการพัฒนาผูเรียน 

แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
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 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด   โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนนิการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ  เชน โครงการเชิญ
ผูเชี่ยวชาญและภูมิปญญาทองถิ่นใหความรูแกผูเรียน การจัดทาํทาํเนียบภูมิปญญาทองถิน่ในสาขาตางๆ  เปนตน  
และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 26    อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวฒุิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
คําอธบิาย 
 จํานวนผูสอนที่เปนขาราชการ  ครูประจํา พนักงานราชการ   ครูจางที่สถานศกึษาทําสัญญาจางตอเนื่อง 
ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ท่ีมีคุณวฒุทิางวิชาชีพ ซ่ึงไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนตอ
จํานวนผูเรียนทั้งหมดในแตละสาขาวิชา/สาขางาน 

แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
      สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดโดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนนิการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน จัดทําแผนอัตรากําลงั
ครูและบุคลากร แผนการพฒันาบุคลากร แผนการรับนกัเรียน เปนตน  และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  
PDCA    
 
 
 
ตัวบงชีท้ี่ 27   อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
คําอธบิาย 
 จํานวนผูสอนที่เปนขาราชการ  ครูประจํา พนักงานของรัฐ ครูจางที่สถานศึกษาทําสัญญาจางตอเนื่อง 
ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ตอจํานวนผูเรียนทั้งหมด ของสถานศกึษา 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
     สถานศึกษามีการดําเนินงานและมขีอมูลทีแ่สดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสาํเร็จจากการปฏิบัติตาม
ขอกาํหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน จัดทําแผนอัตรากาํลังครู
และบุคลากร แผนการพฒันาบุคลากร  แผนการรับนักเรียน  เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  
PDCA    

มาตรฐานที ่3 กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
ขอกําหนดที ่3 สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกจิกรรมดังนี ้
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ตัวบงชีท้ี่  28   จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 
คําอธบิาย 
 สาขาวิชา/สาขางานจัดใหผูเรียนทุกคน(ทัง้กลุม/หอง)  พบครูที่ปรึกษาเพ่ือดูแลติดตามใหคําปรึกษา 
แนะนาํเกี่ยวกบัการเรียนและความประพฤติอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา  
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนนิการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน  กิจกรรมปฐมนิเนศ
กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา  กิจกรรมเยี่ยมหอพัก โครงการเยี่ยมบานศษิยรัก เปนตน และตองดําเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 29    จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 
คําอธบิาย 
 สถานศกึษามกีารจัดใหบริการตรวจสารเสพติด ส่ิงเสพติดชนิดรายแรง เชน ยาบา เฮโรอีน เปนตน   
ใหกับผูเรียนทัง้หมดในสถานศึกษา 
 
 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ   เชน โครงการตรวจ
สุขภาพประจาํป   เปนตน  และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่  30   รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 
คําอธบิาย 
 ผูเรียนที่ออกกลางคัน โดยการลาออก และพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษา หรอืในกรณีอ่ืน เมื่อเทียบ
กับผูเรียนแรกเขา    ที่ขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนนักศึกษา ในปการศึกษาเดียวกัน  
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
      สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ  เชน   กิจกกรมพบครูที่
ปรึกษา โครงการเครือขายผูปกครอง  โครงการ HOT LINE สายดวน โครงการวิจัยปญหาและสาเหตุการออก
กลางคันของผูเรียน  เปนตน  และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
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ตัวบงชีท้ี่ 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน 
วิชาชีพ  รวมทัง้ดานบุคลิกภาพและมนษุยสัมพันธ 

คําอธบิาย 
สถานศกึษามกีารจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทีส่งเสริม 

ดานวชิาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงาม  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนษุยสัมพนัธใหกับผูเรียน ทุก
สาขาวิชา/สาขางาน   
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
      สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรม  กิจกรรม อชท. กิจกรรมดนตรี งานกีฬาสี  โครงการธรรมะประจําสัปดาห โครงการคายอาสา
พัฒนา โครงการสรางวินัยในการขับขี่ เปนตน  และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA    
 
 
 
ตัวบงชีท้ี่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม วฒันธรรม ประเพณี  

และทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม  
คําอธบิาย 
 สถานศกึษามกีารจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและทํานุบํารุง
ศิลปวฒันธรรม  ทั้งที่จัดภายในและภายนอกสถานศกึษา  ใหกับผูเรียนทุกสาขาวชิา/สาขางาน 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
      สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ  เชน  กิจกรรมเกี่ยวกบั
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย กิจกรรมรวมประเพณีในทองถิ่น กิจกรรมสงเสริมวฒันธรรมตางๆ   กิจกรรม
รณรงคการแตงกายนยิมไทย เปนตน  และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 

มาตรฐานที ่4  การบรกิารวิชาชีพสูสังคม 
ขอกําหนดที ่4 สถานศึกษาควรมีการบรกิารวิชาชพีสูสังคมดังนี ้
 
ตัวบงชีท้ี่ 33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวชิาชพี 
คําอธบิาย 
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 สถานศกึษามกีารจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชพี      พรอมทั้งใหความรูและคําแนะนําในการดูแล 
บํารุงรักษา รวมทั้งมีการใหบริการโครงการฝกทักษะวชิาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งนี้ทุกกิจกรรม/ 
โครงการจะตองมีการประเมินผลความสาํเร็จตามเปาหมายทีก่ําหนดไว 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
      สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ   เชน โครงการลางแอร
ชวยชาติ  ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  โครงการอาชวีบริการ เปนตน  รวมทั้งมกีารใหบริการ โครงการฝกทักษะ
วิชาชีพ เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน เชน  โครงการ 108 อาชพี โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสัน้ เปนตน   
และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ 

วิชาชีพตองบดําเนินการ 
คําอธบิาย 
 งบประมาณที่ใชจริงในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพ     ที่สาขาวิชา/
สาขางานไดรับจัดสรรจากสถานศกึษา  และหนวยงานอื่น  ตองบดําเนินการ 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
      สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน การจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการรายวิชาใหเขากับการบริการชุมชน   กิจกรรม อชท.   บริการงานอาชีพแกชุมชน ประสานความ
รวมมือกับพัฒนาชุมชนจังหวัดในการใหบริการวิชาชีพและฝกอาชีพแกประชาชน พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป  เปนตน  และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA  
   

มาตรฐานที ่5นวัตกรรมและการวจิัย 
ขอกําหนดที ่5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกบันวัตกรรม    และการวจิยั ดังนี ้
 
ตัวบงชีท้ี่ 35   จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงาน 
คําอธบิาย 
      สถานศกึษาสนับสนุนผูสอน บุคลากร และผูเรียน ในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน ใหมกีารสราง
และพัฒนานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจัิยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือ
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อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวนั  หรือ การประกอบอาชีพและ/หรือการพฒันาชุมชน ทองถิน่ และประเทศซึ่ง
นําไปสูการแขงขันระดับชาต ิ
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ   เชน   โครงการพัฒนา
ทักษะการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  กิจกรรมการทาํโครงงานของผูเรียน โครงการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐและโครงงาน โครงการงานสัปดาหวทิยาศาสตร  เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 36 จํานวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย โครงงาน  ท่ีมีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับ 

การเผยแพรระดับชาต ิ
 
คําอธบิาย 
      สถานศกึษาสนับสนุนผูสอน บุคลากร และผูเรียน ในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวชิา/สาขางาน สรางและ
พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่มปีระโยชนทางวิชาชีพ  และ/หรือ สนับสนนุใหผูสอน  ผูเรียน  
เผยแพรผลงานในระดับชาติ 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ   เชน   โครงการพัฒนา
ทักษะการวิจัย  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ กิจกรรมการทาํโครงงานของผูเรียน  โครงการประกวดผลงานวจัิย
นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐและโครงงาน  โครงการงานสัปดาหวทิยาศาสตร กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของ
สถานศกึษา การจัดทาํเอกสารงานวิชาการของสถานศกึษา  เปนตน และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  
PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั 

และโครงงานตองบดําเนินการ  
คําอธบิาย 
 งบประมาณที่ใชจริงในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน ที่
สาขาวิชา/สาขางานไดรับจัดสรรจากสถานศึกษา  และหนวยงานอื่น  ตองบดําเนินการ  
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
      สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ



       คูมือการประกันคุณภาพภายใน  โรงเรยีนดอนบอสโก              
 

37

ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ  เชน การพิจารณาจัดสรร
งบประมาณสําหรับการวิจัยของสถานศึกษา หาความรวมมือในการทําวิจัยกบัหนวยงานอื่น  เปนตน  และตอง
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย 

และโครงงาน 
คําอธบิาย 
 สถานศกึษาจดัการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจัิย และ
โครงงาน ดวยวิธีการและชองทางที่หลากหลาย เชน วิทยุ โทรทัศน  อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ วารสาร นิทรรศการ 
ประชุม สัมมนาวิชาการ  การนําเสนอผลงาน เปนตน 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
      สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ  เชน     การจัดทําเอกสาร
งานวิชาการของสถานศึกษา  กิจกรรมสัมมนางานวชิาการของสถานศกึษา การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศกึษา จัดรายการวิทยุการศึกษา R-Radio   ประสานความรวมมือกับส่ือตางๆ  ในทองถิน่  เปนตน  และ
ตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 

มาตรฐานที ่6  ภาวะผูนาํและการจัดการ 
ขอกําหนดที ่6 ผูบรหิารควรมีภาวะผูนาํและจัดการศึกษา ในสถานศึกษา  ดังนี ้
 
ตัวบงชีท้ี่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมสีวนรวม 

ของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
คําอธบิาย 
 การใชภาวะผูนําและการมีวสัิยทัศนของผูบริหาร ในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสาขาวิชา/
สาขางาน  หนวยงาน  และบุคลากรภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดทาํแผนพัฒนาสาขาวชิา/สาขางานหรือ
แผนยุทธศาสตร รวมทั้งการนําสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธภิาพ โปรงใสและตรวจสอบได สอดคลองกับ
แผนพฒันาสถานศกึษาที่กาํหนดไว 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
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ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพในการบริหารงานของ
ผูบริหาร มีแผนพัฒนาสถานศกึษาระยะ 3-5 ป หรือแผนยุทธศาสตร เอกสาร/รายงาน การดําเนินการจัดทํา
แผนพฒันาสาขาวิชา/สาขางานหรือแผนยทุธศาสตร  แผนปฏิบัติการประจําป  รายงานผล  การปฏิบัติงานประจําป 
 
ตัวบงชีท้ี่ 40   รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชพี 
คําอธบิาย 
 ครูปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชพี พ.ศ.2548 ไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม  
 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน โครงการเชิดชูเกียรติ
ครูผูมีคุณธรรม จริยธรรมดีเลิศ ครูดีเดน ประจําปของสถานศกึษา โครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะแกคร ู
เปนตน  และตองดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA    
 
ตัวบงชีท้ี่ 41   ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศกึษา 
คําอธบิาย 
 สถานศกึษามกีารจัดทาํขอมลูพ้ืนฐานทั้งหมด เชน ขอมูลผูเรียน  บุคลากร  งบประมาณ  เปนตน  มีระบบ 
บริหารจัดการขอมูลที่เปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพและการจัดการความรูของสาขาวิชา/สาขางาน เพ่ือพัฒนา
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ 
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ  เชน  โครงการพัฒนา  
ศูนยสารสนเทศของสถานศกึษา ใชระบบบริหารจัดการสารสนเทศในสถานศึกษา โครงการจัดการความรูของ
สถานศกึษา  โครงการความรวมมือกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการทรัพยากรรวมกนั  เปนตน และตอง
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  

มาตรฐานที ่7  มาตรฐานการประกันคณุภาพภายใน 
ขอกําหนดที ่7 สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ดังนี ้
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ตัวบงชีท้ี่ 42 ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในทีก่อใหเกดิการพัฒนาสถานศกึษาอยางตอเนื่อง 
คําอธบิาย 
 สถานศกึษามรีะบบกลไกในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง         ประกอบดวยระบบ 
พัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการ/การจัดการประกันคุณภาพ   โดยกําหนดระเบียบวิธีการ
ขั้นตอน บุคลากร  งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน เชน นโยบายและแผนงานประกัน
คุณภาพ  คณะบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบการทาํงานประกันคณุภาพ คูมือการประกนัคุณภาพ  มาตรฐาน
และเกณฑการประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธและการนําผลการประเมินมาใชในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาที่จะสงผลใหผูเรียนและผูจบการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึน้ 
แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
      สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ เชน  มีการจัดทาํแผน 
พัฒนาสถานศึกษาในระยะตางๆ จัดทํานโยบายและแผนงานประกนัคุณภาพ  แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
การทาํงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    จัดทําคูมือประกนัคุณภาพ    จัดทํามาตรฐานและเกณฑ
การประกนัคุณภาพ  จัดทําแผนกํากับติดตาม  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 
ตัวบงชีท้ี่ 43     ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
คําอธบิาย 
 สถานศกึษามกีารรายงานผลการประกนัคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศกึษา รวมทั้งสาธารณชน 
มีการนาํผลการประเมินมาใชในการพฒันาการบรหิารใหไดมาตรฐาน  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษา 
โดยมีการดาํเนินการอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่พัฒนาขึน้ มีการปฏิบัติที่ดีหรือการเปนแหลงอางอิงของ
สถานศกึษาอื่น 

แนวทางการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
 สถานศกึษามกีารดําเนินงานและมขีอมูลที่แสดงความตระหนัก การปฏิบัติและความสําเร็จจากการปฏิบัติ
ตามขอกําหนด โดยมีกิจกรรม/งาน/โครงการที่ดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ  เชน มีคูมือและแผนการ
ประกันคุณภาพ มีหลักฐานหรอืรายงานแสดงผลการตรวจสอบ การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําป  มี
การนาํผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจําปรวมทั้งขอเสนอแนะมาใชพฒันาปรับปรุงการบริหารมกีาร
ปฏิบัติงานโดยใชระบบคุณภาพ (PDCA) มีเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาและรายงานผลการ
ประกันคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสาธารณชน     
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2.   แผนพัฒนาสถานศึกษา 
   แผนพฒันาสถานศึกษา  เปนขอตกลงรวมกนัระหวางโรงเรียน  โดยคณะกรรมการโรงเรียนกับ
ชุมชน  เพ่ือใชเปนแผนแมบททีก่ําหนดเปาหมาย และแนวทางในการพฒันาจดัการศึกษาของโรงเรียนในชวง
ระยะเวลา 3-5 ปที่กาํหนด  ซึ่งการจัดทาํแผนพฒันาโรงเรียน จะนํามาตรฐานการอาชีวศึกษามาเปนหลกัในการ
พิจารณา   โดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร 
 
 
 วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน 

1. เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน/บรรลุตามมาตรฐาน 

2. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม  สนับสนุน  สงเสริมในการพัฒนาโรงเรียน 
3. เพื่อเปนแนวทาง  จัดการเรียนการสอนตรงกับความตองการของชุมชน  ผูเรียน ผูปกครอง 
4. เพื่อใหผูเรียนทราบแนวทางการเรียนรู   กําหนดบทบาทตนเองไดถูกตอง 

  สาระสําคัญในแผนพัฒนาโรงเรียน    ประกอบดวย 
1. ภาพรวมของโรงเรียน  (School  Profile) 
2. เปาหมายของโรงเรียน (School  Goals) 
3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (Planning for Improvement) 
4. แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
5. การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
6. การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูเรียน 
7. การทําแผนงบประมาณการเงินทั้งหมดของโรงเรียน 
8. แผนกํากับ  ตรวจสอบ  รายงาน 

 ประโยชนของแผนพัฒนาโรงเรียน 
1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามแผนที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง 
2. ผูปกครอง  ชุมชน มั่นใจวา  โรงเรียนมีแผนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
3. โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
4. โรงเรียนจัดหลักสูตรไดตรงตามความตองการของผูเรียน/ชุมชน/สังคม 
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บทท่ี 5 
การตรวจสอบและการประเมิน 

 
  การตรวจสอบคุณภาพ   เปนกระบวนการประเมินตนเองของโรงเรียนดอนบอสโก  โดยบุคลากร
ของโรงเรียน  ผูปกครอง และชุมชน  โดยการติดตามและรวบรวมขอมูลการดําเนินงาน  ผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน เพ่ือนําไปเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 
  การประเมนิคุณภาพ   เปนการนาํขอมูลการดําเนนิงานและผลการดําเนินงานของโรงเรียนมา
พิจารณาเปรียบเทียบวา เปนไปตามเปาหมายที่กาํหนดไวหรือไม  โดยประเมินผลการดําเนินงานโครงการ  
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน และนาํผลมาปรับปรุงใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อใหการประเมิน
สะทอนความเปนจริง  จะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้คือ 
   1)  ผลการประเมินตองใหขอมูลตรงตามที่ผูบริหาร  ผูสอน  ผูปกครอง  หนวยงานที่
เกี่ยวของตองการรู  และนําไปใชประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานไดจริง 
   2)  วิธีการที่ใชในการประเมินจะตองมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริง  ประหยัด  คุมคา  
และเหมาะสม 
   3)  วิธกีารที่ใชในการประเมิน  ตองไมสงผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของกับการประเมนิ (ไม
กอใหเกิดความเสียหายแกผูใหขอมูล) 
   4)  วิธีการทีใ่ชในการประเมินตองมีความถูกตอง  ใหขอมูลท่ีมีความตรงและเชื่อถือได 
เชน เครื่องมือที่ใชในการประเมินตองสามารถวัดตัวบงชีท้ี่ตองการวัดไดจริง  มีความครบถวนสมบูรณตามตัวบงชี้ที่
ตองการวัด  แหลงผูใหขอมูลเชื่อถือได  ใหขอมูลตามความเปนจริง  วิธีการวิเคราะหและการเสนอผลการประเมิน
ถูกตอง  และผลประเมินมีความเปนปรนัย 
 
1.  กรอบการประเมิน 
  โรงเรียนไดออกแบบการประเมินหรือกรอบการประเมิน  เพื่อใชเปนแนวทางในการเก็บรวบรวม
ขอมูลและการประเมินผลการดําเนินงานในแตละตวับงชี้   มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเก็บขอมูล  แหลงผูให
ขอมูล  ประเภทของเครื่องมือประเมิน  วิธีการวิเคราะหขอมูล  เกณฑการตัดสิน  ชวงเวลาการเก็บขอมูล และ
ผูรับผิดชอบการประเมิน  เพ่ือสะดวกในการติดตามและกํากับการประเมินผลภายใน   
 

สําหรับเครื่องมือในการเก็บขอมูลและประเมินอยูในคูมือการประกันคุณภาพภายใน เลมที่ 2 
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2.  นิยามศพัทตามกรอบการประเมิน 

1.  มาตรฐานการอาชวีศึกษา 
      หมายถึง      ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคกระบวนการดาํเนินงานของโรงเรียน 

ดอนบอสโกและปจจัยสนับสนุนที่ตองการใหเกิดขึ้นในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ 
ทักษะ และประสบการณในงานอาชีพตามทีก่ําหนดในหลกัสูตรและมาตรฐานวิชาชีพในสาขาทีเ่รียน และเพ่ือให
เปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการตรวจประเมิน การกํากับ ดูแล และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดาน
วิชาชีพ ประกอบดวย 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้ ไดแก มาตรฐานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพมี 12 ตัวบงชี้ 
มาตรฐานหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี 15 ตัวบงชี้ มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี 5 ตัวบงชี้ 
มาตรฐานการบริการวิชาชีพสูสังคม    มี 2 ตัวบงชี้      มาตรฐานนวัตกรรมและการวิจัย  มี 4 ตัวบงชี้  และ
มาตรฐานภาวะผูนะและการจัดการมี 3 ตัวบงชี ้ มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน มี 2 ตัวบงชี้ 

2.  ตัวบงชี ้
คือ  ส่ิงที่ถูกประเมิน   ซ่ึงเปนตัวบอกถึงความสาํเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียนดอนบอสโก      

ตัวบงชี้ในมาตรฐานการอาชวีศึกษาที่กาํหนดไวมีทั้งหมด 34 ตัวบงชี้  
หากพิจารณาลักษณะธรรมชาติของตัวบงชี้ 34 ตัว ในมาตรฐานการอาชีวศึกษา พบวาตัวบงชี ้

ที่เปนรูปธรรม จะหารองรอยหลักฐานไดงาย ตัวบงชี้ที่เปนนามธรรม   จะหารองรอยหลักฐานไดคอนขางยาก อัน
ไดแก คาตัวบงชี้ที่เกี่ยวกับ ความรูสึกนึกคิด เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ดังนั้นเมื่อนํามาเขียนในกรอบการประเมิน
จะตองเขียนใหสามารถวัดได 

3.  แหลงขอมูล / ผูใหขอมูล 
แหลงขอมูลทีใ่ชในการประเมินผลตัวบงชี้    หากสามารถกระทาํได        ผูประเมินควรกําหนด 

แหลงขอมูลทีส่ามารถใหขอมูลท่ีสะทอนความเปนจริงไดดีที่สุด มากกวาที่จะใชแหลงขอมูลทติุยภูมิ พยายาม
หลีกเลี่ยงวิธีการที่ทาํใหผูตอบใหขอมูลทีห่ลอกลวงหรือใหขอมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง แหลงขอมูล/ ผูให
ขอมูล ไดแก 3.1  ผูเรียน 

ส่ิงที่ผูเรียนสามารถบอกเกี่ยวกับตนเองไดดี      เชน       ความสนใจหรอืความถนัดของตนเอง   
ลักษณะการสอนของอาจารย แตผูเรียนอาจใหขอมูลเกีย่วกับบุคลกิภาพของตนเองไดไมดีเทากับผูสอน ผูปกครอง 
หรือเพื่อนนักเรียน 

3.2  บุคลากรในสถานศึกษา 
1)  ครูและผูสอน  
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ครูและผูสอนสามารถใชขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนจากการสังเกตของตนเองไดดี เชน 
พฤติกรรมของผูเรียนในหองเรียน แผนการสอนของตนเอง แตพฤติกรรมของครู ผูสอนทีแ่สดงตอผูเรียนควรไดรับ
การประเมินจากผูเรียน จะไดขอมูลที่ชัดเจนกวา 

 
2) บรรณารักษ พยาบาล นกัแนะแนว เจาหนาที่ฝายตาง ๆ  
บุคลากรทีไ่มใชสายการสอน สามารถใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนนิงานของโรงเรียน

ไดหลายดาน เชน การใหบริการหองสมดุ การดูแลผูเรียนดานสุขภาพ การจัดทําสื่อการเรียนการสอน การดูแล
อาคารสถานที ่

3)  ผูบริหาร  
ผูบริหารสามารถใหขอมูลระดับภาพรวมของโรงเรียนไดดี    เชน    ความสามารถทาง

วิชาการ คุณธรรมของผูเรียน แตสําหรับพฤติกรรมการบริหารของตนเอง ควรเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลอ่ืน เชน ครู 
ผูสอน นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

3.3 ผูปกครอง 
ผูปกครองสวนใหญจะใหขอมูลที่จะชวยในการพฒันาผูเรียนไดดี   ทั้งนี้    โรงเรียนจะ 

ตองบอกวัตถุประสงคของการเก็บขอมูลของผูเรียน    อยางไรก็ตาม  หากตองการขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแล
เอาใจใสบุตรหลานของผูปกครอง ควรเก็บขอมูลจากตวัผูเรียนมากกวาเก็บจากผูปกครอง 

3.4  ชุมชน 
ชุมชนเปนแหลงขอมูลที่ดี    ที่จะสะทอนการดําเนินงานของผูบริหาร    การเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน (ชุมชนในทีน้ี่หมายถึง ชุมชนที่อยูในบริเวณใกลเคียงกับโรงเรียน) 
3.5  สถานประกอบการ 

เปนสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับโรงเรียน   เชน  สถานประกอบการที่เปนทวิภาคี 
สถานที่ฝกงาน สถานประกอบการที่รับผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนไปปฏิบัติงาน 

4.  วิธีการเกบ็ขอมูล / เคร่ืองมือ 
4.1 วิธกีารเก็บขอมูล / เครื่องมือ   

ขึ้นอยูกับประเภทของขอมูล   ขอมูลบางประเภทมีผูรับผิดชอบในการประมวลตัวบงชี ้
นั้น ๆ ในระดบัโรงเรียนอยูแลว ผลการประเมินจึงสงไปยังคณะกรรมการการประเมนิผลภายในไดโดยตรง เชน สถิติ
ของผูสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา เปนตน ในขณะทีข่อมูลบางประเภทผูเรียนจะตองใหขอมูลดวยตนเอง 
แลวสงใหหัวหนาหองหรือครูประจําชั้น ซ่ึงจะทําใหไดผลการประเมินระดับหองเรียนจากนัน้ครูประจําชั้นสงผลการ
ประเมินในระดับช้ันหรือระดับหมวดวิชา แลวสงตอไปยงัคณะกรรมการประเมินผลภายใน ซึ่งจะทําการประมวลผล
ไดขอสรุประดบัโรงเรียน 
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นอกจากนี้ ขอมูลที่ตองจัดเก็บจะมีหลายระดับ ผูประเมินจะตองพิจารณาวิธกีารเก็บใหมี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความรวดเร็ว สะดวก ประหยดั และเหมาะสม และไดขอมูลที่ถกูตอง วิธีการเก็บขอมลูที่
เหมาะสมกับตัวบงชี้ มีดังนี้ 

 
 
1)  การทดสอบ สําหรับตัวบงชี้ท่ีเปนความรู หรือตัวบงชี้ที่มีลักษณะแฝง (นามธรรม)  
     เชน การทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน การวัดดานจิตพิสัย 
2) การสอบถาม    สําหรับตัวบงชี้ประเภทความรูสึก หรือความคิด เชน การสอบถาม 
     ความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมใหสังเกตเห็นได เชน การสังเกต 
     พฤติกรรมการสอนของครู 
3) การสังเกต สําหรับตัวบงชีท้ี่มีพฤติกรรมใหสังเกตเห็นได เชน การสังเกตพฤติกรรม 
     การสอนของครู 
4) การใชขอมลูท่ีมีอยูแลว เชน สถิติการมาเรียนของผูเรียน (ในการเก็บขอมูลควรระบ ุ
     วันที)่ รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 

ดังนั้นเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลจึงไดแก   แบบทดสอบ   แบบสัมภาษณ    แบบสังเกต    
แบบบันทกึขอมูล   แบบประเมินผลงานหรอืแฟมผลงาน 

4.2 เครื่องมือในการประเมนิ 
เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหีลายประเภท ไดแก 

แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบบันทึกขอมูล เครื่องมือที่ใชสวนมากเปนแบบสอบถาม
และแบบบนัทกึขอมูลจากการสังเกต ปญหาหนึ่งในการทาํการประเมินผลภายใน สําหรับผูไมคุนเคยหรือไมมี
ประสบการณในการวิจัยและประเมินคือการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บขอมูล ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียด
ได ดังนี ้

1) การกําหนดรูปแบบของคําถาม   การสรางเครื่องมือนั้น    ขั้นตอนสําคัญคือ    การ 
กําหนดรูปแบบคําถามเนื้อหาสาระที่ปรากฏในเครื่องมือ เคร่ืองมือที่ดีตองมีความตรง (validity) คือ วัด
ไดตรงตามจุดมุงหมายและโครงสรางของสิ่งที่ตองการวัดและมีความเที่ยง (reliability) คือ มีความ   
คงเสนคงวาในการวัด คณะผูประเมินควรตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนนาํไปใชเก็บขอมูลจริง     เคร่ืองมือที่
สรางขึ้นควรสรางใหครอบคลุมเนื้อหาและเก็บขอมูลครบถวนในครั้งเดียว เพ่ือมิใหรบกวนผูใหขอมูลมากเกินไป 

2) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ        ในการประเมินตามมาตรฐานอาชวีศึกษานั้น  
เคร่ืองมือจะตองมีความตรง หากเครื่องมือมีความตรงแลวมักจะมีความเที่ยงดวย เราสามารถตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือในเรื่องความตรงได โดยใชผูเชี่ยวชาญตรวจสอบขอคําถามที่ปรากฏในเครื่องมือแลวนาํมาหาคา 
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IOC (Item Objective Congruency Index)        1 ถึง  - 1  ขอคําถามที่มี
ความ 
ตรงตามเนื้อหาจะมีคา IOC เขาใกล 1.00 ถาขอใดมีคา IOC ตํ่ากวา 0.5 ควรปรับปรุงขอคําถามใหมให
สอดคลองกับวัตถุประสงคทีต่องการวัดสามารถคํานวณ  ไดจากสูตร 
 
 
 

IOC = ∑R/n 
∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญทุกคน 
N หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

คาคะแนน 1 หมายถึง ขอคําถามมีความสอดคลองกับ 
วัตถุประสงคหรือส่ิงที่ตองการวัด 

    0 หมายถึง ขอคําถามที่ไมแนใจวามีความสอดคลองกับ 
วัตถุประสงคหรือส่ิงที่ตองการวัด 

    -1 หมายถึง   ขอคําถามที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือส่ิงที ่
ตองการวัด 

   ดังแสดงตัวอยาง ขอคําถาม / รายการ ในการประเมินมาตรฐานสถานศกึษาเกีย่วกับ
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหรือหนวยงานพึงพอใจในตาราง 
ตารางขอคําถาม/รายการ ในการประเมนิระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค
ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

ขอคําถาม / รายการ 
สอดคลอง 

(1) 
ไมแนใจ 

(0) 
ไมสอดคลอง 

(-1) 
หมายเหตุ 

1 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน     

2 ความมีวนัิย     

3 ความซื่อสัตย     

4 ความขยนัอดทน     

5 การตรงตอเวลา     

6 การอุทิศตนในงานที่รับผิดชอบ     

 
   3) ชนิดของเครื่องมือที่ใชในการประเมินมาตรฐาน 
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   เครื่องมือท่ีใชในการประเมินมาตรฐานนัน้ ควรพิจารณาความตองการของขอมูลใน แต
ละตัวบงชี้ เชน ตัวบงชี้ที่ 9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคดาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษาดังนัน้เครื่องมือจะใชแบบสอบถามระดับ
ความพึงพอใจผูสําเร็จการศึกษา โดยเก็บขอมูลจากสถานประกอบการ ตัวบงชี้ที่ 17 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา เพื่อสนับสนนุการจดัการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ เครื่องมือเปนแบบบนัทกึขอมูลของสถานศึกษา เปนตน 
 
 
 

5.   การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
5.1สถิติที่ใชหรือการวิเคราะหขอมูล จะขึ้นอยูกับประเภทของขอมูลหากเปนขอมูลเชิงปริมาณ  

ทําไดโดยสถิติภาคบรรยาย ไดแก ความถี ่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แนวทางการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติภาคบรรยาย สรุปไดดังตาราง  

ตารางแนวทางการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติภาคบรรยาย 
ระดับของการวัด วิธีการวิเคราะหขอมูล 

มาตรานามบญัญัติ (Nominal 
Scale) 

ความถี่ ฐานนยิม รอยละ 

มาตราจัดอันดับ (Ordinal Scale) ฐานนิยม มัธยฐาน ความถี ่
มาตราอันตรภาค (Interval 
Scale) 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฐานนยิม 
มัธยฐาน ความถี่ รอยละ 

มาตราอัตราสวน ( Ratio Scale) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฐานนยิม 
มัธยฐาน ความถี่ รอยละ 

 
ในการประเมนิตนเองนั้นสถิติที่ใชมักจะเปน จํานวน รอยละ และ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แตถาหากเปน
ขอมูลเชิงคุณภาพ อาจใชการวิเคราะหเนือ้หาในบางตัวบงชี้ เชน บรรยายถึงสภาพแหลงความรูในชุมชนที ่
นํามาใชในการจัดการศึกษา เปนตน 
  5.2 การวิเคราะหขอมูล 
   เมื่อผูประเมินสรางเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้ง
ในดานความเที่ยง ความตรง และคุณภาพดานอืน่ ๆ เรียบรอยแลว จากนัน้ผูประเมินก็จะนาํเครื่องมือไปเก็บ 
รวบรวมขอมูลในสถานศึกษากับกลุมผูใหขอมูลทั้งผูบริหาร ครู ผูสอน เจาหนาทีท่ีเ่กี่ยวของ ผูเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชน ผลทีไ่ดจากการใชเครื่องมือเก็บรวบรวม ขอมูล คือ ขอมูลซ่ึงมีรูปแบบที่กระจัดกระจาย ยังไมเปนระบบ จึง
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ตองมีการจัดกระทําขอมูลเหลานั้นใหเปนระบบสารสนเทศ (Information) ที่สามารถนําไปใชประโยชน
ตอไปได กระบวนการจัดกระทําขอมูลน้ีเรียกวา การวิเคราะหขอมลู การวิเคราะหขอมูลเปนการนาํขอมูลที่เก็บ
รวบรวมมาได ซ่ึงมีจํานวนมากมาจัดกระทาํหรือจําแนก จัดกลุม จัดประเภท คํานวณคา สรุป และนําเสนอใหอยูใน
รูปท่ีเหมาะสมและสื่อความหมายไดเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคของการประเมิน การวิเคราะหขอมูล มี
วัตถุประสงคเพ่ือลดขอมูลหรือสรุปขอมูลใหอยูในรูปที่สามารถแปลความหมายหรือส่ือความหมายได กิจกรรมใน
การวิเคราะหขอมูลอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล จํานวนขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูลอาจแตกตาง
กัน ขึน้อยูกับลักษณะของขอมูล จํานวนขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูล อยางไรก็ตามการวิเคราะหขอมูลไมวาขอมลู
จะมีลักษณะอยางไร จํานวนมากนอยเพียงใด จะใชวิธีการวิเคราะหดวยมือ หรือดวยเครื่องคอมพิวเตอร มีการ
ดําเนินการใน 3 ขั้นตอน ไดแก การตรวจสอบขอมูล การจัดทาํขอมลู การวิเคราะหขอมูล แลวจึงนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมลูตอไป 
  1)  การตรวจสอบขอมูล 
   เมื่อผูประเมินรวบรวมขอมูลการประเมินผลภายในแตละตัวบงชี้เรียบรอยแลว ควรรีบ
ดําเนินการตรวจสอบขอมูลทันที โดยดําเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 
   (1)  ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล โดยพิจารณาวายังมีขอมูลสวนใดขาดหายไป 

      บาง ผูตอบลืมตอบในสวนใดบาง เพ่ือจะไดตามเก็บขอมูลที่ขาดตกไดอยาง 
      ครบถวน  

   (2)  ตรวจสอบความถกูตองของขอมูล โดยพิจารณาจากความเปนไปไดของขอมูล 
  2)  การจัดทาํขอมูล  
   หลังจากที่ตรวจสอบขอมูลถกูตองและครบถวนแลว ก็จะตองจัดกระทําขอมูลใหอยูใน
สภาพที่พรอมจะนําไปวิเคราะห ซ่ึงแบงได 2 วิธี คือ วิธีทีไ่มใชเคร่ืองคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูล        การจัดทํา
ขอมูลจะเปนการนําขอมูลมาคํานวณดวยเครื่องคิดเลขแลว สรางเปน ตารางหรือแผนภูมินาํเสนอขอมูลไดเลย กับ
วิธีที่ใชคอมพิวเตอรในการวเิคราะหขอมูลการจัดทาํขอมลูจะเปนการเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบ พรอมที่จะ
วิเคราะหขอมลูดวยระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงมีขัน้ตอนสําคญั คือ การจัดทําคูมือลงรหสั และการลงรหัสขอมูล 
  3)  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
   ในการประเมนิภายในสถานศึกษา การสรุปผลจากการวิเคราะหขอมลู ตองพิจารณาจาก
เกณฑที่กาํหนด เพ่ือนํามาตดัสินตอไป ดังนั้น การกําหนดเครื่องมือในการประเมินการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
และเกณฑการประเมินจะตองมีความสอดคลองกัน ในการสรุปผลการวิเคราะหขอมูล มีขอพิจารณาดังนี้ 
   (1)   มาตรฐานและตัวบงชีท้ี่ทาํการประเมิน 
   (2)   การวิเคราะหขอมูล ทาํการวิเคราะหระดับรายบุคคล ระดับแผนกวิชาหรือใน 

       ภาพรวมของสถานศึกษา 



       คูมือการประกันคุณภาพภายใน  โรงเรยีนดอนบอสโก              
 

48

   (3)  ผลการวิเคราะหขอมูลในแตละระดับ ตองเทียบกับเกณฑที่กําหนด เพื่อตัดสิน 
      สรุปผลตามตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน 

  5.3  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
   การนาํเสนอผลการวิเคราะห  ขอมูลสามารถทาํไดหลายแบบแลวแตความเหมาะสม เชน 
ตารางแจกแจงความถี่  แบบแผนภูมิภาพ  แผนภูมิแทง  แผนภูมิเสน  แผนภูมิกง (แผนภูมิวงกลม)  หรือ ฮิสโตรแก
รม เปนตน   โดยใหฝายเลขานุการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน เปนผูกําหนดวา ควรจะนาํเสนอในรูปแบบใดให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน  และจะตองวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของโรงเรียนในรอบปท่ีผานมา  หลังจากที่ผู
ประเมินทราบจุดออนของโรงเรียนแลว  จะตองนําจุดออนนัน้มาวิเคราะหสาเหตเุพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา
หรือปองกัน   การวิเคราะหหาสาเหตุสามารถทําไดหลายวิธี อาจใชการระดมสมอง  การใชแผนภูมิกางปลา  การ
วิเคราะหหาสาเหตุท่ีทาํใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดย 
   (1)  กําหนดตวับงชี้ที่ยังไมเปนไปตามเกณฑหรือจุดออนของโรงเรียน 
   (2)  ระดมความคิดของครู  ผูสอน และกลุมผูเกี่ยวของ  วามีสาเหตุอะไรบางที่อาจทาํ 

      ใหเกิดปญหาดังกลาว 
(3)  ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแกไข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2.6  เกณฑการประเมนิ 
  เกณฑการประเมิน หมายถงึ  ระดับที่ใชในการตัดสิน  กําหนดเกณฑการตัดสินไว 3 ระดับ คือ 
ระดับดี  พอใช  ปรับปรุง   โดยคาบงชี้ความสาํเร็จในแตละระดับ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาได
กําหนดเกณฑกลางไว  โรงเรียนสามารถปรบัใหเขากับบริบทของโรงเรียนได 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนต่ํากวาตามเกณฑท่ีกาํหนด 

เจตคติของผูเรียนตอวิชาชีพ เจตคติของผูเรียนตอวิชาชีพ 

ครู/ผูสอน สภาพแวดลอมอ่ืน 
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 5.2.7  ชวงเวลาการประเมิน 
  โรงเรียนดอนบอสโก  กําหนดชวงเวลาของการประเมินตนเอง    ดังนี้   

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 
เดือนตุลาคม เดือนมีนาคม 

หมายเหต ุ  ตัวบงชี้บางตัวประเมินไดทุกทัง้ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2    แตบางตัวบงชี้
ประเมินไดเพียง 1 คร้ังในภาคเรียนที่ 2 

 
 5.2.8  ผูรับผิดชอบ 
  ผูรับผิดชอบ หมายถึง  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ตามที่โรงเรียนมีคําสั่งแตงตั้ง 
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บทท่ี 6 
การจัดทาํรายงานประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 
  เมื่อโรงเรียนดําเนินการตามแผนทีว่างไวสําหรับการประกนัคุณภาพภายใน ภายใตกรอบมาตรฐาน    
ที่กําหนด   และทําการประเมินตนเองครบถวนตามมาตรฐานในรอบ 1 ป  โรงเรียนจะดําเนนิการจัดทาํรายงาน
ประเมินตนเองในรูปเอกสารที่แสดงขัน้ตอนรายละเอียดตางๆ เพื่อเสนอตอหนวยงานตนสังกดั และเสนอให
สาธารณชนไดทราบผลการดาํเนนิงานของโรงเรียนอยางตอเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 
  สําหรับวัตถุประสงคของการเขียนรายงาน  มีดังนี ้
   1)   เพ่ือจัดทําสรุปรายงานผลใหตนสังกัดและสาธารณชนทราบถึงผลการดําเนินงานของ 

      โรงเรียนในรอบปที่ผานมา 
   2)   เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามขอเสนอแนะของคณะผูประเมินภายนอก   

      ผูประเมินภายในโดยตนสังกัด     และสรุปขอกําหนดในแผนการปฏิบัติการประจําป 
      ของโรงเรียนในรอบ 1 ป 

   3)   เพ่ือระบุทิศทางการดําเนินงานและพัฒนาโรงเรียนในอนาคต 
 

1. หลักการจัดทํารายงาน 
1. รูปแบบการจัดทํารายงานไมมีรูปแบบตายตัว  โรงเรียนพิจารณารูปแบบที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน 
2. เนื้อหาในรายงาน เปนแบบกระชับ ใชภาษาอานเขาใจงาย นําเสนอขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

มีการนาํเสนอในรูปแบบแผนภูมิ กราฟ ตาราง ตามความเหมาะสมของขอมูล 
3. เนนการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา 1 ป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
4. นําเสนอขอมูลอางอิง  เปนขอมูลที่มีความสําคัญและจาํเปนตอการพิจารณารายละเอียดในรายงาน 

โดยเนนหลกัฐาน เอกสารที่ใชจริง 
5. รายงานมีความยาวประมาณ 50 – 100 หนา 
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2.  องคประกอบของเนื้อหาในรายงาน 
  รายงานการประเมินตนเองที่จัดทาํขึน้เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หรือสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศึกษา  (สมศ.)  มอีงคประกอบสําคัญๆ   ดังนี ้

2.1  ขอมูลพืน้ฐาน  (บทนาํ) 
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน   ช่ือโรงเรียน  ประวัติ  ขนาดที่ต้ัง  เบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดสะดวก  สังกัด

สถานศกึษา  สภาพชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
1.2 ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศกึษา   หลักสูตรที่เปดสอน  จํานวนนักเรียน นักศึกษา 
1.3 ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร    จํานวนบุคลากรสายการสอน   สายสงเสริมการสอน  วุฒกิารศึกษา 
1.4 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน    จํานวนอาคารเรียน  อาคารประกอบ 
1.5 ขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ   รายรับ รายจาย การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามประเภทรายจาย 
1.6 เกียรติประวัติ และผลสาํเร็จในการจัดการศึกษา 

2.2 สภาพการดําเนนิงานของโรงเรียน 
2.2.1 ปรัชญา   
2.2.2 ปณิธาน 
2.2.3 คําขวัญ 
2.2.4 นโยบายการจดัการศึกษา 
2.2.5 วิสัยทัศน 
2.2.6 พันธกิจ 
2.2.7 แนวปฏิบัติที่ใชไปสูเปาหมายที่ตองการ   (ยุทธศาสตร) 
2.2.8 ระบบโครงสรางบริหารงาน 
2.2.9 ลักษณะของการบริหารงาน 

2.3 ผลการประเมินมาตรฐาน 
2.3.1 วิธีดําเนินงาน    กลาวถึง    รองรอยหลักฐานของความตระหนกั  (Awareness)      เกี่ยวกบั

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในตามปรัชญา และพันธกิจของโรงเรียนในภาพรวม 
อธิบายเกีย่วกบัโครงการ    หรือกิจกรรมที่สถานศกึษาไดดําเนนิงาน      ซึ่งแสดงถึงความ
พยายาม  (Attempt)  ในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคในแตละตัวบงชี้ของการ
ประกันคุณภาพภายใน 

2.3.2 ผลการดําเนินงาน  เปนการอธิบายผลที่ไดจากการดําเนินงาน  ซ่ึงแสดงถึงผลสัมฤทธิ ์
     (Achievement)   

2.3.3 ผลของความพยายามในการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมตามตัวบงชีน้ั้น 
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2.3.4 ผลการประเมินตามตัวบงชี้  เปนการพิจารณารองรอยหลักฐานเกี่ยวกบัความตระหนัก   
 ความพยายาม และผลสัมฤทธิ์    แลวสรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้นั้นวาประสบผล  
 สําเร็จในระดับใด โดยประเมินแตละตัวบงชี้ในทุกมาตรฐานตามเกณฑทีโ่รงเรียนกาํหนด   
 และประเมนิภาพรวมรายมาตรฐานจากคาฐานนยิมของตัวบงชี้ 
 

 
 

ตัวอยาง 

การเขียนรายงานประเมินตนเองตามตัวบงชี้ 

ดูแบบฟอรมการเขียนในคูมือประกันคุณภาพภายใน เลมที่ 3 
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บทที่  7 
การนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาโรงเรียนดอนบอสโก 

 
    ขอมูลของการประเมินคุณภาพ  ที่โรงเรียนนํามาใชในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน  มาจาก 

1) ผลการประเมินในแตละตัวบงชี้ที่คณะกรรมการประกนัคุณภาพของโรงเรียนไดทําการ
ตรวจสอบและประเมินผล 

2) ผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยตนสังกัด (สช.) 
3) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสํานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.)  ซ่ึงไดตรวจสอบและใหขอเสนอแนะไว  
 

   ผลการประเมิน  นําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของโรงเรียน   
ดังตอไปน้ี 
 
1. การปรับปรุงการปฏิบัตงิานของผูบริหาร และบุคลากรในโรงเรียน 
  จากผลการประเมิน การปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวบงชี้ที่ใชเปนกรอบการประกนัคุณภาพภายใน  
ทําใหโรงเรียนทราบวา ขอมูลดังกลาวเกี่ยวของกับบุคลากรกลุมใด หรือหนวยงานใด  ขอมูลดังกลาวจะนาํไปสูการ
หาสาเหตุของปญหาที่ทําใหไดผลตามรายงานการประเมิน  เม่ือทราบสาเหตุแลว  จึงกําหนดแนวทางแกไขปรับปรุง
เพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 
 

2.  จัดทําเปนสารสนเทศ 
  โรงเรียนนําผลที่ไดจากการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ที่กําหนด  มาจัดทําเปนสารสนเทศ

พรอมนํามาใชในการกาํหนดนโยบาย วางแผน หรือแนวทางการปฏิบัติไดอยางสะดวก  รวดเร็ว    เปนปจจุบันและ
งายตอการนาํไปใชประโยชน และการทําความเขาใจของหนวยงานจากภายนอก    ที่ตองการขอขอมูลของโรงเรียน
ไปใชประโยชน  
 

3. การวางแผน 
   ผลการประเมินการประกันคณุภาพภายในแตละป จะนํามาใชประโยชนสําหรับการจัดทํา
แผนพฒันา หรือแผนปฏิบัติการในปตอไป เพื่อที่จะทาํใหการปฏิบัติการในแตละดาน เปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 
โดยนาํมาปรับปรุงแผนที่เกี่ยวกับบุคลากรที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ  การประเมินผล ซ่ึง
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จะตองพิจารณาในรายละเอียดตามสภาพและความเหมาะสมของแตละโครงการ หรือกิจกรรมตามมาตรฐานที่
กําหนด 
4. การจัดการเรียนการสอน 
   ผลการประเมินการประกันคณุภาพภายในแตละป        จะนาํมาใชประโยชนสําหรับการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนใหตรงตามความตองการของผูเรียนและสถานประกอบการ          เพ่ือพัฒนาแรงงานสูตลาด 
แรงงานตามความตองการของประเทศ โดยเฉพาะผลการประเมินในมาตรฐานที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน  มาตรฐานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 
 
5. การพัฒนาผูเรียน 
   ผลการประเมินการประกันคณุภาพภายในแตละป จะนํามาใชประโยชนสําหรับการพัฒนาผูเรียนให
เปนผูมีความรู  ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงาม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  เปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงานและสังคม  โดยเฉพาะผลการประเมิน  มาตรฐานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  มาตรฐาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
6. พัฒนาสังคม   ชุมชน  และประเทศ 
  ผลการประเมินการประกันคณุภาพภายในแตละป           จะนํามาใชประโยชนในการพัฒนาการ
ดําเนินงานของโรงเรียนในสวนที่เกี่ยวของกับการพฒันาสังคม    ชุมชนและประเทศ      โดยเฉพาะผลการประเมิน
มาตรฐานการบริการวิชาชีพสูสังคม   มาตรฐานนวัตกรรมและการวิจัย 
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บทที่  8 
การเตรยีมความพรอมของโรงเรยีนดอนบอสโก 

เพ่ือรับการประเมินภายนอก 
 
   ในการเตรียมความพรอมของโรงเรียน เพ่ือขอรับการประเมินภายนอกจากสํานกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศึกษา  (สมศ.)  นั้น   โรงเรียน  จะดําเนินการจัดเตรียมความพรอม   ในหัวขอตอไปนี ้
 

1. การจัดทํารายงานประเมินตนเอง หรือ รายงานประจําป   
  เม่ือโรงเรียนไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามแผน    และดําเนินการประเมินผล       ใหจัดทํา 

รายงานการประเมินตนเอง  สงไปยัง สมศ. ตามจํานวนที่ สมศ. กําหนด แลวรอการนัดหมายจากคณะผูประเมิน
ของ สมศ. ซ่ึงจะประสานงานแจงกําหนดการที่เหมาะสมตามความเห็นชอบจากโรงเรียนและคณะผูประเมินให
ทราบ 

2. บุคลากรในโรงเรียน   
  เม่ือโรงเรียนมีมติเห็นชอบรวมกับคณะผูประเมินภายนอกจาก  สมศ. แลว   โรงเรียนจะดําเนินการแจง 

ใหบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนทราบถึงกําหนดการมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน  หรือหากมีรายละเอียดของตารางการ
ปฏิบัติการในการประเมินภายนอก ซึ่ง สมศ. ใชคําวา การตรวจเยี่ยม ใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทราบโดยพรอม
เพรียงกัน และแจงใหทุกคนมาปฏิบัติหนาที่พรอมกับแจงใหทราบการใหความรวมมอืกับคณะผูประเมินที่จะเขามา
ตรวจเยี่ยม หากมีการซักถาม  สัมภาษณ หรือขอศึกษาเอกสาร ขอมูลท่ีเกี่ยวกับงานที่บุคลากรแตละคนรับผิดชอบ 
และใหประชาสัมพันธนกัเรียน นักศึกษา ทราบดวย 

3. การจัดเตรียมสถานที ่  
 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของคณะผูประเมินภายนอกจาก   สมศ.  นั้น         เมื่อคณะผูประเมินเขามาที ่

โรงเรียนตามทีน่ัดหมายแลว กอนปฏิบัติการตรวจเยี่ยม จะมีการประชุมช้ีแจงวัตถปุระสงค  วิธีการประเมิน  การ
รายงานผลการประเมิน และแนะนําคณะผูประเมินใหบคุลากรในโรงเรียนทราบ   โรงเรียนจึงดําเนินการจัดเตรียม
หองประชุมใหพรอม และแจงใหบุคลากรเขารับฟงการชี้แจงรายละเอียดตางๆ จากคณะผูประเมินโดยพรอมเพรียง
กัน เพื่อใหเกิดความคุนเคยและรูจักตวัผูประเมินในเบื้องตน  เพราะหากในระหวางการตรวจเยี่ยมคณะผูประเมิน
อาจมีการซักถาม  ขอขอมูลจะไดใหความรวมมือโดยมิตองสงสัย  หรือทําความเขาใจกันซ้าํ ๆ กัน  นอกจากนั้น
โรงเรียนอาจจดัเตรียมหองสําหรับคณะผูประเมินภายนอกจะไดประชมุหรือทํางานในระหวางการตรวจเยี่ยม 
รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกเทาที่จําเปนเกี่ยวกับการประเมินสถานศึกษา 
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4. เอกสารหลกัฐานตางๆ   
   โรงเรียนดําเนินการจัดทําเอกสารหลกัฐานตางๆ เชน  โครงการ  คําสั่ง  เครื่องมือประเมิน  เอกสาร
สรุปผลการประเมินโครงการ  หรือกิจกรรมรูปถาย  หลกัฐานรางวัล หรือใบประกาศเกียรติคุณของโรงเรียน  รวมทั้ง
หลักฐานอืน่ๆ ที่เกี่ยวของตามมาตรฐานตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพภายใน  โดยจัดเก็บเอกสารหลักฐานไวอยาง
เปนระบบตามสถานที่ต้ังของหนวยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อเปนการเตรียมพรอมที่จะใหคณะกรรมการประเมินได
นํามาพิจารณาประกอบการประเมิน 
 
     5. การตอนรับ   
   โรงเรียนจัดเตรียมการตอนรบัคณะผูประเมิน  
 
 


