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โรงเรียนดอนบอสโก 
   
 



คํานํา 
 
 
 

เอกสาร “คูมือดําเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดอนบอสโก พ.ศ.2555”  
เลมน้ีเปนคูมือที่ใชสําหรับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดอนบอสโก  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ผูบริหารคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน   และบุคลากรของโรงเรียนใชเปนคูมือในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน   คูมือเอกสารเลมนี้ใชรวมกับเอกสาร “มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสําหรับวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ”  ของสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

คูมือเลมน้ี ไดจัดทําขึ้นตามแนวทางทีศู่นยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศกึษาภาคกลาง ได 
ทําการวิจัยเชงิคุณภาพ  วิเคราะหและสงัเคราะหขอมูลแลว  ซึ่งเห็นวา มีความเหมาะสมในการนํามาใช
เปนแนวทางกํากับ  ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน และเปน
การเตรียมพรอมรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 
 
     

สํานักงานประกันคุณภาพภายใน 

พฤษภาคม 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
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คําแนะนําการใชคูมือ 
 

 คูมือดําเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนดอนบอสโก พ.ศ.2555 นี้ เปนคูมือสําหรับ
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ใชเปนคูมือในการดําเนินการเพ่ือใหการจัดดานอาชีวศึกษา
ของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยแบงเน้ือหาออกเปน 5 ตอน ไดแก 

 ตอนที่  1  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
 ตอนที่  2  การวิเคราะหปจจัยสูความสําเร็จตามตัวบงชี้ของมาตรฐานการประกันคุณภาพ  

                  ภายในสถานศึกษา 
 ตอนที่  3  การวิเคราะหภารกิจการประกันคุณภาพภายในของฝาย แผนก/งาน ครูและบุคลากร  

               ตามมาตรฐานและตวับงชี ้
 ตอนที่  4  การเขียนรายงานการประเมินตนเองสําหรับแผนกวิชา/สาขาวิชา 
 ตอนที่  5  แบบสรุปขอมูลตามมาตรฐานและตวับงชี ้
 

โรงเรียนมแีนวทางการดาํเนินการดังน้ี 

1. ผูอํานวยการ 
1.1   จัดประชุมใหทุกฝายมีสวนรวม  ใหผูรับผิดชอบฝาย  แผนก/งาน วิเคราะห ปจจัยสู  
      ความสําเร็จตามตวัชี้วดั  กําหนดโครงการ/กิจกรรม ใหบุคลากรไดวิเคราะหและกําหนด 
   ภารกิจการประกันคุณภาพของฝาย แผนก/งาน ครูและบุคลากร ทกุคนในสถานศึกษา 
       แลวมอบหมายการจัดทําคูมือดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
1.2   จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนโดยมีเปาหมายใหบรรลุผลสาํเร็จตามจุดมุงหมายของ 
       โรงเรียน โดยมีมาตรฐานการอาชีวศึกษาเปนตวักํากับ 
1.3   มอบหมายภารกิจใหกับฝาย  แผนก งาน ครูและบคุลากร โดยการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง 
   คณะกรรมการตามมาตรฐานและตวับงชี้  พรอมกําหนดรายชื่อผูรับผิดชอบตามตัวบงชี้   
      และหนาที่ใหชัดเจน โดยมีคูมือดําเนินการประกันคุณภาพภายในแนบทายคําสั่ง 
1.4   กํากับ ติดตาม และสงเสรมิการประกันคุณภาพภายใน ตามภารกิจ ใหดําเนินการตาม 

    กระบวนการ PDCA 
2. รองผูอํานวยการ 

2.1   ดําเนินการตามแผนพัฒนาโรงเรียน และคูมือดําเนินการประกันคณุภาพภายใน 
2.2   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  จัดฝกอบรม  จัดดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนด 
2.3   กํากับ  ติดตาม  และสงเสริมการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 
2.4   นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  และสงเสริมการปฏิบัติงานในฝายใหบรรลผุลสําเร็จตามภารกิจ 
   และการปฏบิัติงานตามบทบาทหนาที่  
2.5   รวบรวมรายงานการประเมินตนเอง หรือสรุปผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานผลการ 

  ปฏิบัติงานของแผนก สาขาวิชา งาน ครูและบุคลากร เพ่ือรวบรวมสรุปจัดทําเปน        
  รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน 



3. หัวหนางาน 
3.1   ประชุมทําความเขาใจและมอบหมายภารกิจหนาที่รับผิดชอบกับครแูละบุคลากร 
3.2   รวบรวมรายชื่อครูและบคุลากรที่ตกลงรบัมอบหมายภารกิจตามตัวบงชี้ใหโรงเรียน 
   ออกคําสั่ง 
3.3   ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามคูมือดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
3.4   เก็บรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติงานตามปกต ิ
3.5   สรุปขอมูลตามมาตรฐานและตวับงชี้ที่รบัผิดชอบตามแบบสรุปขอมูลการประกัน 
      คุณภาพภายใน  รายงานตอฝายที่สงักัด 
3.6   นิเทศ กํากับ ติดตามและสงเสริมการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบใหบรรลุผลสําเร็จ 
       ตามภารกิจและการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ 

4. หัวหนาแผนก/สาขาวิชาวิชา 
4.1   ประชุมทําความเขาใจและมอบหมายภารกิจหนาที่รับผิดชอบกับครผููสอนในแผนก/   
   สาขาวิชา   
4.2   รวบรวมรายชื่อครูที่ตกลงรับมอบหมายภารกิจตามตวับงชีใ้หโรงเรียนออกคําสั่ง 
4.3   ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่แผนกวิชารับผิดชอบตามภารกิจตามคูมือ 
   ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
4.4   เก็บรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติงาน  การจัดการเรียนการสอน  ของครูในแผนก/ 
      สาขาวิชา 
4.5   สรุปขอมูลตามมาตรฐานและตวับงชี้ที่รบัผิดชอบตามแบบสรุปขอมูลการประกัน 
   คุณภาพภายในของแผนก/สาขาวิชา รายงานตอฝายวิชาการ 
4.6   นิเทศ กํากับ  ติดตามและสงเสริมการปฏิบัติงานในแผนก/สาขาวชิาวิชาทีร่ับผดิชอบให 
      บรรลุผลสําเร็จตามภารกิจและการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ 

5. ครูและบุคลากร ทุกคนในโรงเรียน 
5.1  ศึกษามาตรฐานการอาชีวศกึษา  มาตรฐานและตวับงชี้การประกันคุณภาพภายในของ 
  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มาตรฐานและตวับงชีก้ารประเมินคณุภาพ 
  ภายนอกของจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
5.2  วิเคราะหภารกิจตามตัวบงชี้ของมาตรฐานการอาชีวศกึษา ตวับงชีต้ามการประเมิน 
  ภายนอกโดยสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
5.3  รับภารกิจจากฝาย  หัวหนางาน หัวหนาแผนก/สาขาวชิา 
5.4  พัฒนาการปฏิบัติงาน  การจัดการเรียนการสอน  ของตนเองตามทีก่ําหนดในคูมือ  และ 
  ใหบรรลุผลตามมาตรฐานและตวับงชี้ทั้งภายในและภายนอกที่ตนเองรับผิดชอบผลผลติ 
     ที่เกี่ยวของซึ่งไดแกผูเรียน  
5.5  สรุปผลการปฏิบัติงาน  ผลการจัดการเรียนการสอน  และผลการดําเนินโครงการ/ 
     กิจกรรมเสนอทั้งที่ไดรับมอบหมายและทําโดยความสมัครใจ  รายงานตอฝาย/แผนก/ 
      สาขาวิชา งานที่เกี่ยวของ 



ตอนที่ 1   
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบ ดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก โดยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่
เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก     
 
 การประกันคุณภาพการศึกษา  

 วิเชียร พันธเครือบุตร (2548: 18) ในวิทยานิพนธ เร่ือง “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน” ไดสรุปวา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการปฏิบัติงานใน
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา ทําใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ
ที่ตรงตามความตองการและเปนที่พึงพอใจของผูเกี่ยวของซ่ึงไดแกผูปกครอง นักเรียน ชุมชน ครู 
บุคลากร เปนตน  
 
ประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2540: 3)  อางใน ประสิทธิ์ เขียวสี บทความ เรื่อง “การประกันคุณภาพ” 
สืบคนวันที่ 10 มิถุนายน 2552 จาก http://www.seameo.org/vl/articles/assurance.htm กลาววาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหผูเกี่ยวของไดรับประโยชน ดังนี้ 

 1.  ผูเรียนจะมีความรู ความสามารถ และมีคุณลักษณะตาง ๆ ครบตามความคาดหวังของ
หลักสูตร 

 2.  ประชาชน จะเกิดความมั่นใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาตาง ๆ วาแตละ
แหงมีคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานกลางเดียวกัน 

 3.  หนวยงานตาง ๆ สามารถรับผูสําเร็จการศึกษาเขาทาํงานดวยความมั่นใจ 
 4.  สังคม ม่ันใจในการจัดการศึกษาของสถาบันการศกึษา 
 5.  สถานศึกษา มีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจนตามมาตรฐานกลางที่กําหนด มีระบบ

บริหารคุณภาพระบบควบคมุคุณภาพ มีการทํางานที่เปนมาตรฐาน ทาํงานเปนทีม และมีการพัฒนางาน
อยางตอเน่ือง 
 

 

http://www.seameo.org/vl/articles/assurance.htm


ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2549 : 7) ในหนังสือ เรื่อง “คูมือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอาชวีศกึษา” ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา มีแนวคิดเพื่อดําเนินการ
สงเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย  3  สวนหลัก คือ  

1.  การควบคมุคุณภาพ (Quality Control)  ประกอบดวย 
  1.1  การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศกึษา ตวับงชี้ และเกณฑการประเมิน  
  1.2  การพัฒนาเขาสูมาตรฐาน เปนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  แผนปฏิบัติ

การประจําป  และแผนตางๆ เพ่ือกํากับการดําเนินงานของสถานศกึษา   
2.  การตรวจสอบคุณภาพ (Internal Audit) เปนการตรวจสอบ กํากับ และติดตามผลการ

ดําเนินงาน  รวมถึงการสงเสริมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  
3.  การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เปนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การดําเนินงานตามขอ 1 แบงไดเปนสองสวน คือ สวนแรกเปนการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
ที่กํากับ ดูแล เพ่ือเปนการประกันคุณภาพภายใน และสวนที่สองเปนการประเมินคุณภาพภายนอกโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเปนองคกรอิสระเพื่อเปนการ
ประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการและเผยแพรสูสาธารณชนตอไป 

 

 
 

ภาพที่ 1  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 

การควบคุมคณุภาพ 
(Quality Control) 

การตรวจสอบคุณภาพ 
(Internal Audit) 

การประเมินคณุภาพ 
(Quality Assesment) 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

กํากับดูแล ตดิตาม  
และประเมินตนเอง 

หนวยงานตนสังกัด 

ระบบประกนัคุณภาพ 

การประเมินคณุภาพภายนอก



การประเมินคุณภาพภายนอก  
 สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งมีฐานะเปนองคกรมหาชน จะทําหนาที่

พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา  เพื่อใหมีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษาโดยใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอย 1 ครั้ง 
ในทุก 5 ปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและตอ
สาธารณชน 

 จากความสัมพันธระหวางการประเมินคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก ทําให
เห็นถึงการประเมินตนเองของสถานศึกษาเปนการประเมินจากการปฏิบัติงานตามปกติของสถานศึกษา
ซึ่งดําเนินการปละครั้ง  เพ่ือนําผลไปจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยตนสังกัด และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา
ตามปกต ิ

การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

ตามปกต ิ

รายงานการ
ประเมินตนเอง 

(SAR) 
การตรวจเยีย่ม การติดตามผล

การประเมินคุณภาพภายใน การประเมินคณุภาพภายนอก

ขอมูลปอนกลับ 

ขอมูลปอนกลบั 

ภาพที่  2  แสดงความสัมพันธระหวางการประเมินคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
การประกันคุณภาพภายใน  

 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนิน การอยางตอเน่ืองเปนการดําเนินงานตามปกติ โดยสถานศึกษาพัฒนามาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในและจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผย
ตอสาธารณชนปละครั้ง และกําหนดการประเมินโดยหนวยงานตนสังกัด 3 ปตอครั้ง 

 “มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน”  ของสํานักมาตรฐานการอาชีวศกึษาและวิชาชีพ   ซึ่งทํา 
การพัฒนาขึ้นจากมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ประกาศใชในวันที่  30  มกราคม  2549 มีทั้งหมด 7 
มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดังนี้ 



1)  มาตรฐานผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชีพ   มี 12 ตัวบงชี ้
2)  มาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  มี 15  ตวับงชี ้
3)  มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   มี  5  ตัวบงชี ้
4)  มาตรฐานการบริการวิชาชีพสูสังคม  มี 2 ตวับงชี ้
5)  มาตรฐานนวัตกรรมและการวิจัย  มี 4  ตัวบงชี ้
6)  มาตรฐานภาวะผูนําและการจัดการ  มี 3  ตวับงชี ้
7)  มาตรฐานการประกันคณุภาพภายใน มี 2 ตัวบงชี ้

 
 

ภาพที่ 3  ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 
จากที่กลาวขางตนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้นสถานศึกษาตองมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลกระบวนการผลิตผูเรียนหรือนักเรียนนักศึกษาทั้งระบบ ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในดังภาพที่ 3 
 
หลักการการประกันคุณภาพภายใน  

   การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อาจใชแนวทางไดหลายแบบ เชน ระบบ ISO 
9000 ระบบQC ระบบTQM 5ส กรณีที่ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

การติดตาม
ตรวจสอบ

การประเมิน
คุณภาพ 

 

มาตรฐานการอาชวีศึกษา 
สถานศึกษา 

• พัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
• จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา
• ประเมินตนเอง 

รายงานประจําป (SAR) 

หนวยงานตนสงักัด 
• ตรวจประเมินภายในทุก 3 ปจากตนสังกัด
• พิจารณาสถานศึกษาที่มีความพรอมรับ
การประเมินแจงตอ สมศ. 

สมศ. 
• ประเมินภายนอก และสรุปผลการ
ประเมิน  5  ปตอครั้ง 

แจงตอสาธารณชน
และผูเกี่ยวของทราบ

 

การควบคุม
คุณภาพ 



จัดการในสถานศึกษาอยูแลว  อาจใชวงจรการบริหารมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาก็
ได วงจรบริหารที่คุนเคยกนัดีในหมูนักการศึกษาคือวงจร P-D-C-A มาจาก Plan-Do-Check-Act  ซึ่งถือ
วาเปนงานทีบุ่คลากรในสถานศึกษาทําอยูแลวตามปกติ   แตยังอาจขาดความเปนระบบ การเก็บรวบรวม
ขอมูลที่ถูกตอง 
    การพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา จะตองคํานึงถึงการผสมผสานกําลังกาย
กําลังใจ สตปิญญา ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และตองดําเนินการอยางตอเน่ือง มี
การประเมิน ซึ่งถือวา เปนการประเมินเพื่อพัฒนาและผลสุดทายที่เกิดขึ้นคือ เกิดผลดีตอผูเรียนเปน
สําคัญ 
  ในการดําเนินการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จะเนนการผสมผสานภายในสถานศึกษาเปนสาํคัญ บุคลากรในสถานศกึษาและผูที่
เกี่ยวของจะตองรวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันตรวจสอบ ปะเมินผลและรวมกันนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแกไข โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด 3 ขนตอน คือ การเตรียมการ การ
ดําเนินการ และการรายงาน  

(1) การเตรียมการกอนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
การเตรียมการของสถานศกึษากอนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน   ควรเริม่ที่การ 

เตรียมบุคลากรของสถานศกึษากอนเปนอันดับแรก ซึ่งมีขั้นตอนที่สาํคัญดังตอไปน้ี 
1.1 การเตรียมความพรอมดานความตระหนักที่มีตอการประกันคุณภาพ 

การศึกษา 
การประกันคณุภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอก       โดยเฉพาะการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของการบรหิารจัดการในสถานศกึษา ที่บุคลากรทุกคน
จะตองปฏิบตัเิปนปกติอยูแลว แตเน่ืองจากเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเปนเรื่องใหมที่อยูระหวาง
การดําเนินการ จึงควรจะตองหาขอมูลในสถานศึกษาของตนเองวา บุคลากรสวนใหญมีความรูความ
เขาใจเรื่องการประกันคุณภาพมากนอยแคไหน ถายังมีบุคลากรที่ไมเขาใจ สถานศึกษาควรจะไดมีการ
วางแผนพัฒนาอยางตอเน่ืองจนเปนที่พอใจของคณะกรรมการพัฒนาสถานศึกษา ขณะเดียวกนัควรมีการ
สรางบุคลากรแกนนําในการประกันคุณภาพภายใน พรอมกับมีการกระตุนใหทกุฝายไดเขามามีสวนรวม
ในการประกันคุณภาพทุกคน 

1.2การมอบหมายความรับผิดชอบ       สถานศึกษาควรแตงตั้งคณะทํางานหรือคณะ  
กรรมการกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุคลากรทกุคนใหมีสวนรวมในการรับผิดชอบแต
ละมาตรฐาน เพ่ือทําหนาที่ประสานงานและรวบรวมขอมูลจากฝายตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
คณะกรรมการแตละชุด ควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการอยางชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน นอกจากนี้
คณะกรรมการชุดดังกลาว จะตองรวมกันออกแบบหรือสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลตามตัวบงชี้ของ    
แตละมาตรฐาน มีการวางแผนเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลประเมินผลการดําเนินงานและเขยีน
รายงาน 
 
 



   (2)  การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
การดําเนินการในขั้นน้ีถือวาเปนตอนที่มีความสําคัญมากหลังจากการเตรียมความพรอม 

ของบุคลากรแลวจะตองเร่ิมดําเนินการตอไป ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนยอย ๆ 4 ขั้นตอน คือ วางแผน 
(Plan)  การปฏิบัตติามแผน (Do)  การตรวจสอบ   ติดตามประเมินผล (Check)  และการพัฒนาปรับปรุง 
(Act)  รายละเอียดของ   แตละขั้นตอนมีดังนี้ 

2.1 วางแผน (Plan)   เปนการเริ่มตนจากความรวมมือกันระหวางบุคลากรภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อกาํหนดเปาหมายมาตรฐานและตวับงชี้สําหรับการประกันคุณภาพภายใน  แนว
ทางการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่ตองใชสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตองจัดทําแผนพัฒนาระยะสั้นและรายะยาว แผนระยะยาว
ไดแก แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนยุทธศาสตร เปนแผนที่ครอบคลุมการดําเนินงานทั้งหมดของ
สถานศึกษาเพื่อใชเปนแผนแมบทสําคญักําหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสูเปาหมาย ภาย
ระยะเวลาที่กาํหนด เชน 3-5 ป ทั้งน้ีในในการจัดทําแผนดังกลาว จะตองนํามาตรฐานการอาชีวศึกษาเปน
เปาหมายในการจัดทําจากแผนระยะยาวดังกลาวควรนํามากําหนดเปนแผนปฏิบัตกิารประจําปซึ่งเปน
แผนระยะสั้นใน 1 ป จากแผนปฏิบัติการประจําปอาจจะมีการจัดทําแผนยอย ๆ เพ่ือความสะดวกในการ
บริหารจัดการ ไดแก แผนการจัดการเรียนการสอน แผนพัฒนาอาคารสถานที่ แผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษา แผนงบประมาณ เปนตน จากนั้นควรเรยีงลําดับความสําคัญตามความจําเปน เพ่ือกําหนด
กิจกรรม บุคลากร ทรัพยากร และระยะเวลาดําเนินการใหเหมาะสมเพื่อใหการดําเนินงานในทุกๆ 
ขั้นตอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพกิจกรรมทั้งหลายควรมีการกําหนดใหเหมาะสม สอดคลองกับ
งบประมาณ บุคคล ชวงเวลา และลักษณะงานโดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนกับกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และอ่ืน ๆ ควรมีความสมดุล อีกทั้งกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสาํหรับผูเรียน 

2.2 การปฏิบัติตามแผน (Do) เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา    หากการวางแผนของ 
หนวยงานทําไดดีและมีความเหมาะสมสอดคลองกับผูปฏิบัติรวมทั้งปจจัยเกี่ยวของอ่ืน ๆ แลว อาจ
พยากรณไดวางานนั้นสําเร็จไปแลวรอยละ 50 ของงานทั้งหมด ดังนั้นในขั้นน้ีจึงเปนหนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษาจะใหการสงเสรมิสนับสนุนใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข โดยมีการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรใหเพียงพอ มีการกํากับ ติดตาม ใหขวัญ กําลังใจกับผูใตบังคับบญัชาทั้งในระดับ
รายบุคคล หรอืระดับกลุม นอกจากนั้น ในกรณีที่ผูบรหิารสามารถใหการนิเทศกบัผูใตบังคับบญัชาเพื่อให
งานเปนไปอยางมีประสิทธภิาพจะเปนการดีอยางยิ่ง โดยเฉพาะงานการเรียนการสอนในสถานศึกษา ใน
กรณีที่ไมสามารถใหการนิเทศไดดวยตัวเอง อาจจะเชิญผูเชี่ยวชาญ เชน ศึกษานิเทศก มาใหการนิเทศ
แทน หรือสงบุคลากรของสถานศึกษาไปรับการอบรมในเรื่องที่ยังไมมีความรูหรือไมเชี่ยวชาญเพียงพอ 

2.3 การตรวจสอบประเมินผล (Check)  การประเมินผลทีก่ระทําไดอยางเหมาะสมจะ     
ทําใหไดขอมูลที่มีคุณคาสําหรับการจัดทําสารสนเทศสาํหรับการพัฒนาสถานศึกษาตอไป นอกจากนั้นยัง
เปนการฝกฝนใหบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและถูกตองในเร่ืองการประเมิน การประเมินตองเริ่มตั้งแตการ
กําหนดกรอบการประเมินวาจะประเมินอยางไร ใครเปนผูประเมิน ระยะเวลาการประเมิน เครือ่งมือที่ใช
การวิเคราะห การเขียนรายงาน ทั้งน้ีจะตองสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศกึษาที่สถานศกึษากําหนด
ไว เปนกรอบสําหรับการทําประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะเครือ่งมือที่ใชในการรวบรวม



ขอมูลจะตองมีการสํารวจเปนเบื้องตนกอนวา มีใครจัดทําไวแลวบางหรือไมสอดคลองกับบริบทการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามากนอยแคไหน สามารถนํามาใชจริง หากไมมีเครื่องมือรวบรวม
ขอมูลที่เหมาะสม บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบเรื่องการประกันคุณภาพภายใน จะตองรวมมือกัน
ในการสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลขึ้นเองใหเหมาะสมกับขอมูลทีต่องการเก็บใชไดสะดวก และบุคลากร
สวนใหญสามารถทําความเขาใจไดงายเครื่องมือที่ใช ไดแก แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  
แบบสํารวจ  แบบสังเกต  แบบตรวจสอบรายการหรือแบบประเมิน เปนตน  การสรางเครื่องมือที่ใช
รวบรวมขอมูลไดอยางเหมาะสม และมีระบบการวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลทีดี่ ยอมจะทําใหไดขอมูล
ที่สอดคลองกับวตัถุประสงคของการประเมินตามตวับงชี้ แตละมาตรฐาน และนํามาวิเคราะหทั้งระดับ
รายละเอียดยอย ๆ เปนรายบุคคล  รายกิจกรรม  หรือโครงการกับการวิเคราะหในภาพรวมของแตละ
มาตรฐานทั้งหมดรวมเปนภาพของสถาบันหรือสถานศึกษา โดยทําการประเมนิผลการดําเนนิงานในแต
ละตวับงชี้ตามเกณฑที่กําหนด ประเมินผลในแตละมาตรฐานจากคาฐานนิยมของผลการประเมินตามตวั
บงชี้ของแตละมาตรฐาน และสรปุผลในภาพรวมของการดําเนินการประกนัคุณภาพของสถาบันจาก
มาตรฐานทั้งหมด ตามลําดับ 

2.4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Action)  หลังจากประเมนิผลการ 
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานการประเมินของสถานศึกษาแลว สถานศึกษาควรนําผลการประเมินมา
วิเคราะหหาจุดเดน จุดดอย ของตนเองในแตละมาตรฐาน และพิจารณาวาเกี่ยวของกับบุคลากรที่
รับผิดชอบกลุมใดหรือคนใดบาง จัดการประชมุบุคลากรของสถานศึกษาแลวแจงผลการวิเคราะห 
รายงานการประเมินใหทราบ อาจจะแจงผลในภาพรวมแลวเรียกพบเปนกลุมเฉพาะเพือ่ชี้แจงใน
รายละเอียดอีกครั้ง และควรย้ําใหบุคลากรทุกคนไดทราบวากรดําเนินการประกนัคุณภาพตองทําอยาง
ตอเน่ือง ตัวบงชี้ใดหรอมาตรฐานใดที่สถานศึกษาดําเนินการแลวอยูในระดับดี ก็มิไดหมายความวาในป
ถัดไปสถานศกึษาจะไมทํากิจกรรมเหมือนกับปที่ผานมาอีก แตคงตองมารวมกันพิจารณาใหมวาจะรักษา
ผลการดําเนินการในระดับดนีี้ไวไดอยางไร โครงการใด กิจกรรมประเภทใด ที่จะตองคงไวหรือถาจะ
พยายามทําใหเกิดผลดีที่สดุจะตองดําเนินการอยางไร จะตองวางแผนปรับปรุงแกไขสวนใด สวน
มาตรฐาน ตัวบงชี้ที่สถานศึกษาดําเนินการไดอยูในระดับพอใชผูรับผิดชอบคงตองวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการใหดีขึ้นในปตอไป สําหรับมาตรฐานตวับงชีท้ีส่ถานศึกษา
ยังทําไดไมดี คือ ตองปรับปรุงแกไขหรืออาจกลาววาเปนจุดออนของสถานศกึษาซึ่งจะตองดําเนินการ
ปรับปรุงเปนอันดับแรก สวนจะดําเนินการในมาตรฐานหรือ  ตัวบงชี้ใดกอนนั้นคงตองมาวิเคราะหความ
จําเปนเรงดวน เม่ือบุคลากรผูรับผิดชอบไดดําเนินการวางแผนพัฒนาปรับปรุงในสวนทีต่นเองรับผิดชอบ 
แลวก็ควรจะไดมีการนําแผนของแตละมาตรฐานหรือแตละกลุมมาพิจารณารวมกัน เพ่ือกําหนดเปน
แผนปฏิบัติการในภาพรวมของสถานศึกษาใหเหมาะสมกับชวงเวลา งบประมาณ โครงการหรือกิจกรรม
ใดที่สามารถยบุรวมกันได ก็นํามาปรับแผนจัดรวมกัน จะทําใหแนวทางการปฏิบตัิตามแผนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ทุกฝายไดรับรูรวมกัน 
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รวมกนัตรวจสอบ

การควบคุม

การตรวจสอบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใชวงจร  PDCA 

ดังภาพที่ 4 โดยสามารถสรุปผลไดตามมิติการประเมิน 3 ดานหรือ 3A  คือการดําเนินการให
เกิดความตระหนัก (Awareness) การดําเนินการเพื่อใหบรรลุความสําเร็จ การปฏิบัติตามแผนงาน 
(Attempt) และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น (Achievement)  เพราะมิติการประเมิน 3 ดานดังกลาวขางตน จะเปน
ตัวกําหนดคุณภาพของสถานศึกษา(คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน สถาบันการอาชีวศึกษา, 2546 : 1) 
 

การดําเนินการ การเตรียมการ 
1.การเตรยีมความพรอมของ
บุคลากร 
o สรางความตระหนัก 
o พัฒนาความร

1. การวางแผนและจัดระบบ 
ปฏิบัติงาน (P) 

o กําหนดเปาหมายโครงการกิจกรรม 
ภารกิจ 
o จัดลําดับความสําคัญและการ
ปฏิบตั ิ
o กําหนดผูรับผิดชอบ 
o กําหนดระยะเวลา 
o กําหนดงบประมาณ 
2. การดําเนินการตามแผน (D) 
o สงเสริม สนับสนุน 
o จัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
o สนับสนุนทรพัยากร 
o นิเทศ กํากับ ติดตาม 

3. ตรวจสอบประเมินผล (C) 
o เก็บรวบรวมขอมูล 
o วิเคราะหขอมูล 
o ประเมินเทียบกับเกณฑการ
ประเมิน 
o ตรวจสอบ/ปรบัปรุงการ
ประเมิน 
4. นําผลการประเมินมาปรับปรุง 
(A) 
o ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
o วางแผนระยะตอไป 
o จัดทําขอมูลสารสนเทศ 

ภาพที่ 4  ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ูและทักษะ 

การรายงาน  
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําป 
o รวบรวมผลการดําเนินงาน 
o สรุปผลการประเมิน   
o เขียนรายงาน 3A 



จากภาพที่ 4 แสดงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยสถานศึกษานํามาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในมาเปนหลักในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  แลวนํามาตรฐานและตัวบงชี้มาวิเคราะหถึงปจจัยของตัวบงชี้หรือปจจัยสูความสําเร็จ 
เพ่ือใหเห็นถึงเปาหมายการดําเนินการ จากนั้นกําหนดโครงการกิจกรรมที่จะดําเนินการใหเปนไปตาม
ปจจัยสูความสําเร็จกําหนดภารกิจใหสอดคลองกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวา
ดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 การสรุปรายงานจะเปนการสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  โดยการนําผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนดภารกิจไว มาสรุป
เขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 
การวิเคราะหปจจัยสูความสําเร็จของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนดอนบอสโก 
การวิเคราะหปจจัยสูความสําเร็จของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือวิเคราะหถึงกลยุทธ

หรือกิจกรรมที่จะทําใหโรงเรียนดอนบอสโก มีผลการดําเนินการแตละตัวชี้วัดอยูในระดับดี โดยมี
วิธีดําเนินการคือพิจารณาตัวบงชี้นั้นวามีองคประกอบ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตที่เกี่ยวของ
ใดบาง จากนั้นพิจารณาเกณฑการประเมินถึงการที่จะดําเนินการใหผลสัมฤทธิ์อยูในระดับดีนั้น จะตอง
ดําเนินการอะไรและอยางไรบางที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 
 

ตัวบงชี ้ ปจจัยสูความสําเร็จ 

1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป 
 

1. การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น  
(ไมต่ํากวา 2.00)  
2. การจัดระบบดูแลผูเรียน  
3. การมีสวนรวมของผูปกครองในการแกปญหาผูเรียน 

2.  รอยละของผูเรียนที่ไดรบัการเทียบโอน
ผลการเรียนรู -- 

3.  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกต
หลักการทางวทิยาศาสตร และคณิตศาสตร 
มาใชแกปญหาในการปฏิบตัิงานอาชีพ
อยางเปนระบบ 

ครูรายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และวชิาชีพที่
กําหนด พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใหผูเรียนมีการ
ประยุกตหลักการวิทยาศาสตร  และคณติศาสตร  โดยการ 
บูรณาการโครงการโครงงาน  และสิ่งประดิษฐในแผนการ
จัดการเรียนรู  

4.  รอยละของผูเรียนที่มีทกัษะในการ
สื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน 
และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

ครูวิชาภาษาไทยและภาษาตางประเทศพฒันาการจัดการ
เรียนการสอนโดยการบูรณาการและเทคนิคหลากหลายให
ผูเรียนมีทักษะการสื่อสาร การอาน การเขียน และการ
สนทนาดีขึ้น 

5.  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใช
ความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม 
 

1. ผูเรียนสามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการคนควาจาก
การเรียนในรายวิชาหรือการฝกอบรม 
2. ครูที่สอนในรายวิชาชีพที่กําหนดพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหผูเรียนไดใชความรูและเทคโนโลยีคนควาหาขอมูล
เพ่ือสนับสนุนการฝกและการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

6.   รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม   และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 
 

1.  การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  
บุคลิกภาพทีเ่หมาะสม และมนุษยสัมพันธของโรงเรียน 



ตัวบงชี ้ ปจจัยสูความสําเร็จ 
 2.  ครูมีการบรูณาการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี

งามในวิชาชีพ  บุคลิกภาพที่เหมาะสม  และมนุษยสัมพันธ  
ที่ดีในทุกรายวิชาที่สอน 
3. ผูเรียนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี
งามในวิชาชีพไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
ในรายวิชาวิถธีรรมวิถีไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย 
วิชาภาษาอังกฤษ ฯลฯ  
4. การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมฯ ผานกิจกรรมชมรมและ
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนที่จัดขึ้น 

7.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
8.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง   

1. ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
2. ผูเรียนที่มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนต่าํกวา 2 มีจํานวนนอย  
3. ระบบดูแลผูเรยีน และการดูแลผูเรียนโดยครูที่ปรึกษา 
4. การสื่อสารขอมูลระหวางโรงเรียนและผูปกครอง 
5. ชมุชน ผูปกครองมีสวนรวมในการแกปญหา 
 
 

9. รอยละของผูสําเร็จการศกึษาหลักสตูร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพ 
 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช. 
โดยใชแนวทางขอสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสํานักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชพี สอศ. 
2. ผูเรียนที่เรยีนในภาคเรียนสุดทายระดับ ปวช. ไดรับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

10.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ที่ผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวส. 
โดยใชแนวทางขอสอบมาตรฐานวิชาชีพจากสํานักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชพี สอศ. 
2. ผูเรียนที่เรยีนในภาคเรียนสุดทายระดับ ปวส. ไดรับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

11.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงาน
ทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป 

1. ผูเรียนที่จะจบการศึกษาไดรับการฝกอบรมและบมเพาะให
มีความพรอมในการทํางานในสถานประกอบการและประกอบ
อาชีพอิสระ 
2. งานแนะแนวใชเทคนิคและวธิีหลากหลายในการตดิตาม
ผูสําเร็จการศกึษาเชนไปรษณียบตัร โทรศัพทมือถือของ
ผูเรียนและผูปกครอง และกลุมเพ่ือนในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 



ตัวบงชี ้ ปจจัยสูความสําเร็จ 
12.  ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  ที่มีตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงค  ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จ
การศึกษา 

1. ผูจบการศึกษาที่ไดทํางานในสถานประกอบการมีทักษะ
วิชาชีพ และมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค 
2. การติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนและสถานประกอบการ 
3. การนําขอเสนอแนะของสถานประกอบการมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม 

13.  รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ   

1. ครูมีความสามารถพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในแตละ
สาขาวิชา 
2. สถานประกอบการที่ใหการสนับสนุนในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
3. ครูสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบฐาน
สมรรถนะและจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสมรรถนะ
ตามที่กําหนด 

14.  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ 

ครูสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรมหรือบูรณาการความรูจากรายวิชาตางๆ 
หรือจากประสบการณ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

15.  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอ
คุณภาพการสอนของผูสอน 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
2. สื่อ วัสดุครุภัณฑ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 

16.  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนอยางเหมาะสม 

1. การจัดทําแผนการฝกภาคปฏิบตัิในรายวิชาชีพ และแผน 
พัฒนา โรงเรียน 
2. การจัดสรรงบประมาณวสัดุฝกซึ่งไดแก งบประมาณวัสดุ
ฝกในรายวชิา งบประมาณพัฒนาโรงเรียนโดยบูรณาการใน
แผนการฝกภาคปฏิบตั ิ

17.  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของ
ระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 

1. แผนการจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหพอเพียงกับ
จํานวนผูเรียน 
2. การจัดแหลงการเรียนรูใหผูเรียนไดเขาถึง 

18.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร
เรียน อาคารประกอบหองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พ้ืนที่ฝก
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศทีเ่อ้ือตอการเรียนรู และเกิด
ประโยชนสูงสดุ 
 
 
 

1. การใหบริการหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานพื้นที่
ฝกปฏิบตัิงานที่เหมาะสมกับวิชาที่เรียนและสาขาวิชา 
2. แผนการจัดหาและพัฒนาปรับปรุงหองเรียนหองปฏิบัติการ  
โรงฝกงานพื้นที่ฝกปฏิบตัิงานที่เหมาะสมกับวิชาที่เรียนและ
สาขาวิชา 
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19.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย
วิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศทีเ่อ้ือตอการเรียนรู และเกิด
ประโยชนสูงสดุ 

1. การใหบริการครุภัณฑและอุปกรณในหองสมุด   
2. การใหบริการสื่อในหองสมุด 
3. แผนการจัดหาจัดซื้อครุภัณฑ  อุปกรณ  และสื่อใน
หองสมุด 
4. การประเมินผลการใชหองสมุดในการศึกษาคนควา 

20.  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมี
ครุภัณฑ และอุปกรณ ในแตละสาขาวชิา 

1. ครุภัณฑและอุปกรณของแตละสาขาวชิามีความเหมาะสม
เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 
2. การบํารุงรักษาครุภัณฑและอุปกรณใหอยูในสภาพดีอยู
เสมอ 
3. แผนการจัดหาจัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณ 
4. การประเมินผลการใชครภัุณฑและอุปกรณของแตละ
สาขาวิชา 

21.  ระดับคณุภาพการจัดระบบความ
ปลอดภัย ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู ใน
สาขาวิชา/สาขางาน 

ในแตละสาขาวิชาไดจัดระบบความปลอดภัยสภาพแวดลอม 
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรูคือ 
1. ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย 
2. ระบบสัญญาณเตือนภัย  และอุปกรณปองกันอัคคีภัย 
3.  ปายแสดงขั้นตอนการใช อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร 
ฯลฯ 
4.  สถานที่และการจัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ฯลฯ 
5.  อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนประจําพื้นที่นอกเหนือจาก
หองพยาบาล 
6.  บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องจักร 
7.  อุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
8.  ขอมูล หรือสถิติการเกิดอุบัติเหต ุ

22.  รอยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาทีไ่ดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่
รับผิดชอบ 

แผนการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะตามหนาที่สอนหรือ
หนาที่รับผิดชอบ โดยการฝกอบรม การศึกษาดูงาน การ
พัฒนาตนเองจากงานที่มอบหมายหรืองานพิเศษ 

23.  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธภิาพ 
 
 

แผนการระดมทรัพยากรบคุคล เงิน เครือ่งมือเครื่องจักร
ภายในโรงเรียน   ภายนอกโรงเรียน ทั้งภาครัฐและเอกชน  
ในแตละสาขาวิชา 
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24.  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคแีละระบบปกต ิ

1. มาตรฐานสถานประกอบการในการจัดการฝกงาน 
2. การลงนามความรวมมือสถานประกอบการในการจดัการ
ฝกงาน 
3. การจัดทําแผนการฝกงานรวมกันระหวางโรงเรียนและ
สถานประกอบการ 
4.การนิเทศตดิตามการฝกงาน  

25.  จํานวนคน-ชั่วโมงของผูเชี่ยวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มี
สวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

แผนการเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญา
ทองถิ่น  มาใหความรูหรือนํานักเรียน นักศึกษาออกไปศึกษา
ภายนอกของสาขาวิชา 

26.  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวฒิุ
ดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

1. จํานวนผูสอนประจําตอผูเรียนในแตละสาขาไมนอยกวา 1 
ตอ 35 ที่เปนครูผูสอนประจํา  ครูพิเศษที่โรงเรียนทําสัญญา
จางตอเน่ืองไมนอยกวา 1 ภาคเรียนที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ  
2. แผนการจัดหาผูสอนที่เปนครูผูสอนประจํา    ครูพิเศษที่ 
โรงเรียนทําสัญญาจางตอเน่ืองไมนอยกวา 1 ภาคเรียนที่มี
คุณวุฒิทางวิชาชีพ  

27.  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 1. จํานวนผูสอนประจําตอผูเรียนทั้งโรงเรียนไมนอยกวา 1 
ตอ 25 ที่เปนครูผูสอนประจํา   ครูพิเศษที่โรงเรียนทําสัญญา
จางตอเน่ืองไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ  
2. แผนการจัดหาผูสอนที่เปนครูผูสอนประจํา  ครูพิเศษที่
โรงเรียนทําสัญญาจางตอเน่ืองไมนอยกวา 1 ภาคเรียน ที่มี
คุณวุฒิทางวิชาชีพ 

28.  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบ
ครูที่ปรึกษา 

1. แผนการจัดกิจกรรมในชั่วโมงที่จัดใหผูเรียนพบครทูี่
ปรึกษา 
2. โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา เชน 
การประชุมผูปกครอง ฯลฯ 

29.  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจ
สารเสพติดใหกับผูเรียน 

1. แผนการตรวจสารเสพตดิใหกับผูเรียน 
2. การแกปญหาผูเรียนที่พบสารเสพติด 

30.  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเม่ือ
เทียบกบัแรกเขา 
 
 
 
 
 

1. ระบบดูแลชวยเหลือผูเรยีนตั้งแตแรกเขาของสาขาวชิา 
2. การแกปญหาผูเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคัน เชน มีการ 
ขาดเรียน มีความประพฤตไิมเหมาะสม 
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31.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรม
ที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

แผนการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมสงเสริมวชิาการ  
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ  และกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  
ของสาขาวิชา 

32.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรม
ที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรมคือกิจกรรมสงเสริมการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมที่สงเสริมการ
อนุรักษและทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเพณีของสาขาวิชา 

33.  จํานวนและประสทิธิผลของกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชพีและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและ
กิจกรรม/โครงการ     ฝกทักษะวชิาชีพ
เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 

แผนการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและกิจกรรม/โครงการ
ฝกทักษะวชิาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 
 
 

34.  รอยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและ
สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น และกจิกรรม/โครงการฝกทักษะ
วิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของ
ประชาชนตองบดําเนินการ 

งบประมาณทีใ่ชจริงในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาชพีและฝกทักษะวิชาชีพทั้งหมดที่สาขาวิชา/สาขา
งานไดรับจัดสรรจากโรงเรียนและหนวยงานอื่น  ยกเวนงบ
ลงทุน 
 
 

35.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือ
อํานวยความสะดวกในชวีติประจําวัน หรือ
การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนา
ชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการ
แขงขันในระดบัชาต ิ

แผนการพัฒนานวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มี
ประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ 
ของแตละสาขาวิชา ทั้งในระดับปวช. และระดับปวส. 
 
 
 

36.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทาง
วิชาชีพและ/หรือ ไดรับการเผยแพร
ระดับชาต ิ
 
 
 
 

แผนการจัดทํานวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มี
ประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ ไดรับการเผยแพรระดับชาต ิ 
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37.  รอยละของงบประมาณที่ใชในการ
สราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานตอ
งบดําเนินการ 

การจัดสรรงบประมาณ  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 
โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ ไดรับการ
เผยแพรระดับชาต ิ
 

38.  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวตักรรม  
สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ชุมชน  สังคม  และประเทศชาต ิ

แผนการเผยแพรขาวสารเกีย่วกับการสรางและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน ดวยวิธีการ
และชองทางทีห่ลากหลาย เชน วิทยุ โทรทัศน  อินเทอรเน็ต 
หนังสือพิมพ  วารสาร  นิทรรศการประชมุสัมมนาวิชาการ  
การนําเสนอผลงาน เปนตน 

39.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของ
ผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
และการมีสวนรวมของประชาคม
อาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบ
ได 

1. การมอบหมายภาระหนาที่ตามระเบียบวาดวยการบริหาร
โรงเรียนดอนบอสโก 
2. การจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนโดยทุกฝายมีสวนรวมและ
นํามาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษาเปนเปาหมาย 
3. การมีสวนรวมของครูและบุคลากร และคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการพิจารณาดําเนินการโครงการตางๆ ของ
โรงเรียน 
4. โรงเรียนสามารถดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามที่
โครงการระดับกระทรวง และ สช. ไดตามนโยบาย 
5. การประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน  ทั้งภายในและ
ภายนอก 
6.  การแกปญหาเฉพาะหนา การปรับปรุงการดําเนินการ
เพ่ือใหงานมีผลสัมฤทธิ์มากที่สุด 
7.  การรวบรวมองคความรูจากงานที่ดําเนินการมาแลวเพ่ือ
นํามาเปนบทเรียนหรือพัฒนาใหมีประสทิธิภาพมากขึน้
รวมถึงการนําองคความรูจากภายนอกมาพัฒนาประสิทธิภาพ
การดําเนินการ 
8. มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารเปนไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

40.  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่
สามารถปฏิบตัิตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

1. ครูมีใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาต ผูบริหารมีใบ
ประกอบวชิาชีพผูบริหาร/ใบอนุญาต 
2. ครูปฏิบัตติามขอบังคับครุุสภาวาดวยมาตรฐานวชิาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548  ไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม 
 



ตัวบงชี ้ ปจจัยสูความสําเร็จ 
41.  ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรูของ
สถานศึกษา 

1. ความทั่วถงึของระบบสารสนเทศในโรงเรียน 
2. ความรวดเร็ว ความนาเชื่อถือ ความมั่นคง ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 
3. ระบบการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ 
4. การปรับปรุงสารสนเทศใหเปนปจจุบนั 
5. การเขาถึงระบบสารสนเทศจากภายในและภายนอก 

42.  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อยางตอเน่ือง 

1. การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบตามตวับงชี ้
2. การวางแผนกําหนดโครงการกิจกรรมใหตอบสนองตัวบงชี ้
3. ความรวมมือในการดําเนินการโครงการกิจกรรมของ
บุคลากรในโรงเรียน 
4. การสงเสริมสนับสนุนโครงการกิจกรรมของฝายบรหิาร 
5. การติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรม 
6. การสรุปรายงานการประเมินตนเอง 

43.  ประสิทธผิลของการประกันคุณภาพ
ภายใน 

1. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินการของ
โรงเรียน 
2. การดําเนินการประกันคณุภาพเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารจัดการ 
3. การดําเนินการประกันคณุภาพเปนงานปกติของบุคลากร
ในโรงเรียน 
4. แผนพัฒนาโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 3 
การวิเคราะหภารกิจการประกันคุณภาพภายในของฝาย/งาน/ครูและบุคลากร 

 

วิเคราะหภารกิจการประกันคุณภาพภายในของฝาย/แผนก/สาขาวชิา/งาน/ครูและบุคลากรโดย
กําหนด โครงการจากปจจัยสูความสําเรจ็ของตัวบงชี ้ แลวพิจารณาภารกิจกับบทบาทหนาทีใ่หเหมาะสม 
ตามโครงสรางการบริหารโรงเรียนดอนบอสโก   ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานที่  1 
ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ขอกําหนดที่  1  สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียน และ ผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปน้ี 
ขอกําหนดที่  1.1   ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกจิ สังคมและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ตัวบงชีท้ี่  1  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป 

โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการพัฒนา
ผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนดตาม 
ชั้นป 
2. โครงการสอนปรับ
พ้ืนฐาน 
3. โครงการวิจัยใน  
ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฝายธุรการ-การเงิน 
1.1  จัดระบบงาน
ทะเบียน 
2. ฝายวิชาการ  
2.1 นิเทศกํากบั
ติดตาม และสงเสริม 
การจัดการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพ 
2.2 จัดฝกอบรมพัฒนา
สมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนของครู
และบุคลากร 
3. ฝายกิจการนักเรียน
นักศึกษา  
3.1  จัดระบบดูแล
ผูเรียน 
 

1. งานทะเบียน
1.1  สรุปรวบรวม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.2  สรุปขอมูลเปนแผนก/
สาขา แจงแผนก/สาขา 
1.3  แจงผลการเรียนให
ผูปกครองทราบเปนภาค
เรียน  
2.แผนก/สาขา และงานวัด
และประเมินผล 
2.1  วิเคราะหรายวิชาที่มี
จํานวนผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
กวา 2 รอยละ 10 – 20 
หรือมากกวา นําเสนอที่
ประชุมและฝายบริหารเพื่อ
พิจารณาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 
3. งานครูที่ปรึกษา 
3.1  สงเสริมใหครูที่
ปรึกษาพบผูเรียนตามแผน
กิจกรรม 

1. ครู 
1.1  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ทําวิจัย
ในชั้นเรียน พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู
ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
1.2  ปลูกฝง ดูแล 
คุณธรรมจริยธรรมและ
ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
ของผูเรียน 
2. ครูที่ปรึกษา   
2.1  ดูแลให คําปรึกษา 
และแกปญหาผูเรียนที่
มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ํา
กวาเกณฑที่กาํหนด
ตามชั้นป หรือมีการ
ขาดเรียนบอยคร้ัง หรือ
ที่มีผลการเรียนใน
หนวยการเรียนต่ํา 

 



ตัวบงชีท้ี่  2  รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 
 โรงเรียนไมไดดําเนินการในเรื่องนี้ 
 
ขอกําหนดที่ 1.2  ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถ
นํามาประยุกต ใชในงานอาชีพได 
ตัวบงชีท้ี่  3  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลกัการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร มาใช
แกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
 

โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการพัฒนา
ผูเรียนใหสามารถ
ประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร มาใช
แกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ 
 

1. ฝายวิชาการ  
1.1 พัฒนาครูผูสอนให
สามารถจัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการ
ประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร มาใช
แกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ 
1.2 นิเทศ กํากับ 
ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการเรียนการ
สอน 

1. แผนก/สาขาวิชา  
1.1 กําหนดรายวิชาชีพที่
จะประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร  
1.2  สรุปรวบรวมขอมูล
รายวิชาชีพทีมี่การ
ประยุกตฯ และจํานวน
ผูเรียนที่จัดทาํ 
1. แผนกวิชาสามัญ 
1.1 กําหนดวิชา
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรใหดําเนินการ  
1.2  สรุปรวบรวมขอมูล
สาขาวิชาและจํานวน
ผูเรียนที่จัดทาํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครู 
1.1  รายวชิาที่ถูก
กําหนดหรือทุกรายวิชา
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู
ใหมีการใชหลกัการทาง
วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตรประยุกตใน
การฝกการปฏิบัติการ
ทําโครงงาน โครงการ 
และสิ่งประดิษฐ 
1.2  ประเมินผลและ
เก็บรวบรวมขอมูล
ผูเรียนที่สามารถ
ประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร มาใช
แกปญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพได
เสนอแผนกวชิา 

 



ขอกําหนดที่  1.3  ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
ตัวบงชีท้ี่ 4  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา 
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
  

โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาครู
ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 
2. โครงการจัดหาสื่อ
ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 
 

1. ฝายวิชาการ  
1.1  พัฒนาครูผูสอน
วิชาภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 
1.2  นิเทศ กํากับ 
ติดตาม และประเมินผล 

1. งานวัดและประเมินผล  
1.1 สรุปรวบรวมผลการ
เรียนในรายวชิาภาษาไทย 
และภาษา ตางประเทศที่มี
เกรดไมต่ํากวา 2.00 ทั้ง
สองวิชา 
3. งานหองสมุด  
3.1  จัดหาสื่อภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ 
4. งานสื่อการเรียนการ
สอน
4.1  รวมกับครูภาษาไทย
และภาษา ตางประเทศ
พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูและสื่อการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูวิชาภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ 
1.1 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู 
นวัตกรรม และสื่อ 
เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะ
ในการสื่อสาร ดานการ
ฟง การอาน การเขียน 
และการสนทนา 
1.2  ทําวิจัยในช้ันเรียน
เพ่ือแกปญหาผูเรียน
อยางเปนระบบ 
 

 
 



ขอกําหนดที่ 1.4   ความรู และทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบตังิาน
วิชาชีพได   อยางเหมาะสม 
ตัวบงชีท้ี่  5  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควา
และปฏบิัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
   

โครงการ/
กิจกรรม 

ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการ
ฝกอบรมการใช
อินเทอรเน็ต
เบื้องตน 
2. โครงการ
พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลย ี
3. โครงการ
จัดหาครุภัณฑ
เทคโนโลยีใหม 

1. ฝายวิชาการ  
1.1  จัดฝกอบรม
การใช
คอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต
ใหกับผูเรียนให
ทั่วถึง 
1.2  นิเทศ 
กํากับ ติดตาม 
และประเมินผล 

1. แผนก/สาขาวิชา  
1.1 กําหนดรายวิชาชีพที่ใชความรูและ
เทคโนโลยีที่จําเปนในการศกึษาคนควา
และปฏบิัติงานวิชาชีพ เชนรายวิชาทีใ่ช
เครื่องคอมพิวเตอร และโปรแกรม
สําเร็จรูปตางๆ เชน โปรแกรม Auto Cad 
เปนตน รายวชิาที่ใชครุภัณฑที่เปน
เทคโนโลยีเชน วิชาที่ใชเครื่องควบคุม
อัตโนมัติ  เครื่องวิเคราะห เครื่องจําลอง 
CNC เปนตน 
1.2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
1.3  สรุปรวบรวมขอมูลรายวิชาชีพ  
จํานวนผูเรียน ที่ใชความรูและเทคโนโลยี
ที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 
2. งานหองสมุด  
2.1  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือบริการ
คนควา 
3. งานสื่อการเรียนการสอน
3.1  สํารวจความตองการและจัดหาสื่อ
และครุภัณฑ 

1. ครู 
1.1  รายวชิาที่ถูก
กําหนดหรือทุก
รายวิชาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูให
ผูเรียนมีการใชความรู
และเทคโนโลยีที่
จําเปนในการศึกษา
คนควา เชน 
อินเทอรเน็ต และใช
เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 
เชน การเขียนแบบ
ดวยคอมพิวเตอร การ
ใชโปรแกรมซีเอ็นซี 
การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางวิชาชีพ 
เครื่องควบคุม
อัตโนมัติ 
1.2  ประเมินผลและ
เก็บรวบรวมขอมูล
ผูเรียนเสนอแผนก 
 
 
 

 



ขอกําหนดที่ 1.5  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ 
มนุษยสัมพันธที่ดี 
ตัวบงชีท้ี่  6   รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม   
และมีมนุษยสมัพันธที่ดี 
 

โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการคุณธรรม
นําวิชาชีพ 
2. โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและมนุษย-
สัมพันธ 
3. โครงการวิจัย
คุณธรรมนําวชิาชีพ 

1. ฝายกิจการนักเรียน
นักศึกษา  
1.1  จัดทําโครงการ
พัฒนาคุณธรรมนํา
วิชาชีพ 
1.2  นิเทศ กํากับ 
ติดตาม และประเมินผล 

1. งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 
1.1  จัดทําโครงการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  
การมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษย-
สัมพันธที่ดี โดยทุกฝายมี
สวนรวม 
1.2  รวบรวมขอมูล
คุณธรรม จริยธรรม  
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  
การพัฒนาบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมีมนุษย-
สัมพันธที่ดี จัดทําเปน
สารสนเทศ 
2. งานครูที่ปรึกษา 
2.1  กํากับ ติดตาม และ
สงเสริมครูที่ปรึกษา 

1. ครู 
1.1  ครูวชิาสงัคม
ศึกษาพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอน
บูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ การมี
บุคลิกภาพทีเ่หมาะสม   
และมีมนุษยสมัพันธที่ดี 
1.2  ครูทุกรายวิชาดูแล
ผูเรียนใหมีคณุธรรม
จริยธรรมคานยิมที่ดี
งามในวิชาชีพมี
บุคลิกภาพทีเ่หมาะสม   
และมีมนุษยสมัพันธที่ดี 
1.3 วิจัยเกี่ยวกับ
คุณธรรมนําวชิาชีพ 
1.4 ประเมินผลและ
รายงานถึงคุณธรรม
จริยธรรมที่ไดดําเนิน 
การในแผนการจัดการ
เรียนรูและจํานวน
ผูเรียนที่ผานการ
ประเมิน 
2. ครูที่ปรึกษา 
2.1  แกปญหาผูเรียนที่
ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 

 



ขอกําหนดที่ 1.6  ความรู  และทักษะตามมาตรฐานวชิาชีพ  และหลักสูตรสําหรบัผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่  7  รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศกึษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ   
 

โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการพัฒนา
ผูเรียนในระดบั ปวช.
ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑสําเร็จ
การศึกษา 
2. โครงการวิจัยในชั้น
เรียน 

1. ฝายวิชาการ  
1.1 นิเทศกํากับติดตาม 
และสงเสริม การจัดการ
เรียนการสอนใหมี
คุณภาพ 
1.2 จัดฝกอบรมพัฒนา
สมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนของครู
และบุคลากร 
2. ฝายกิจการนักเรียน
นักศึกษา  
2.1  จัดระบบดูแล
ผูเรียน 

1.  งานทะเบยีน
1.1  สรุปรวบรวม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ปวช. 
2.งานวัดและประเมินผล 
2.1  วิเคราะหรายวิชาที่มี
จํานวนผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
กวา 2 รอยละ 10 – 20 
หรือมากกวา นําเสนอที่
ประชุมและฝายบริหารเพื่อ
พิจารณาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 
2.2  แจงผลการเรียนให
ผูปกครองทราบเปนภาค
เรียน 
3. แผนก/สาขาวิชา  
3.1 นิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพ 
4. งานครูที่ปรึกษา 
4.1  สงเสริมครูที่ปรึกษา
ใหพบผูเรียนตามแผน
กิจกรรม 
 
 
 
 
 

1. ครู 
1.1  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ทําวิจัย
ในชั้นเรียน พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู
ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
1.2  ปลูกฝงดแูล 
คุณธรรมจริยธรรม
ผูเรียน 
2. ครูที่ปรึกษา   
2.1  ดูแลให คําปรึกษา 
และแกปญหาผูเรียนที่
มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ํา
กวาเกณฑที่กาํหนด
ตามชั้นปหรือมีการขาด
เรียนบอยครั้งหรือที่มี
ผลการเรียนในหนวย
การเรียนต่ําโดย
ประสานกับครูผูสอน 



ตัวบงชีท้ี่  8  รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศกึษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง   
 

โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการพัฒนา
ผูเรียนในระดบัปวส.ให
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑสําเร็จ
การศึกษา 
2. โครงการวิจัยในชั้น
เรียน 

1. ฝายวิชาการ  
1.1 นิเทศ กํากับ 
ติดตาม และสงเสริม 
การจัดการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพ 
1.2 จัดฝกอบรมพัฒนา
สมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนของครู
และบุคลากร 
2. ฝายกิจการนักเรียน
นักศึกษา  
2.1  จัดระบบดูแล
ผูเรียน 

1.  งานทะเบยีน
1.1  สรุปรวบรวม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับ ปวส. 
2.งานวัดและประเมินผล 
2.1  วิเคราะหรายวิชาที่มี
จํานวนผูเรียนที่มีผล 
สัมฤทธิท์างการเรียนต่ํา
กวา 2 รอยละ 10 – 20 
หรือมากกวา นําเสนอที่
ประชุมและฝายบริหารเพื่อ
พิจารณาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 
2.2  แจงผลการเรียนให
ผูปกครองทราบเปนภาค
เรียน 
3. แผนก/สาขาวิชา  
3.1  นิเทศ ตดิตาม การ
จัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพ 
4. งานครูที่ปรึกษา 
4.1  สงเสริมครูที่ปรึกษา
ใหพบผูเรียนตามแผน
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

1. ครู 
1.1  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ทําวิจัย
ในชั้นเรียน พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู
ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
1.2 ปลูกฝงดูแล 
คุณธรรมจริยธรรม
ผูเรียน 
2. ครูที่ปรึกษา   
2.1  ดูแลให คําปรึกษา 
และแกปญหาผูเรียนที่
มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ํา
กวาเกณฑที่กาํหนด
ตามชั้นปหรือมีการขาด
เรียนบอยครั้งหรือที่มี
ผลการเรียนในหนวย
การเรียนต่ําโดย
ประสานกับครูผูสอน 



ตัวบงชีท้ี่  9  รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการพัฒนา
ขอสอบมาตรฐาน
วิชาชีพระดับ ปวช. 
2. โครงการสอบ
มาตรฐานวชิาชีพใน
ระดับ ปวช. 

1. ฝายวิชาการ  
1.1 นิเทศ กํากับ 
ติดตาม และสงเสริม 
การสอบมาตรฐาน
วิชาชีพใหมีคุณภาพ
และใหผูเรียนในระดับ 
ปวช.ไดเขาสอบอยาง
ทั่วถึง 
1.2 จัดพัฒนาขอสอบ
มาตรฐานวชิาชีพ 

1.งานวัดและประเมินผล 
1.1  จัดทําคลงัขอสอบ
มาตรฐานวชิาชีพ 
1.2  จัดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 
1.3  สรุปรวบรวมผลการ
สอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1. ครู 
1.1  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใหได
สมรรถนะตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 
1.2  พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูแบบฐาน
สมรรถนะ 
1.3  พัฒนาขอสอบ
มาตรฐานวชิาชีพ 

 
ตัวบงชีท้ี่  10  รอยละของผูสําเร็จการศกึษาหลักสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพ 
 

โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการพัฒนา 

ขอสอบมาตรฐาน
วิชาชีพระดับปวส. 
2. โครงการสอบ
มาตรฐานวชิาชีพใน
ระดับปวส. 
 
 
 

1. ฝายวิชาการ  
1.1 นิเทศกํากับติดตาม 
และสงเสริมการสอบ
มาตรฐานวชิาชีพใหมี
คุณภาพและใหผูเรียน
ในระดับปวส.ไดเขา
สอบอยางทั่วถึง 
1.2 จัดพัฒนาขอสอบ
มาตรฐานวชิาชีพ 
 
 

1.งานวัดและประเมินผล 
1.1 จัดทําคลังขอสอบ
มาตรฐานวชิาชีพระดับ 
ปวส. 
1.2  จัดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพระดับ ปวส. 
1.3  สรุปรวบรวมผลการ
สอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1. ครู 
1.1  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใหได
สมรรถนะตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 
1.2  พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูแบบฐาน
สมรรถนะ 
1.3  พัฒนาขอสอบ
มาตรฐานวชิาชีพ 

 
 
 



ขอกําหนดที่ 1.7  ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระ 
ตัวบงชีท้ี่  11  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทาํในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และ
ศึกษาตอภายใน 1 ป 
 

โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการเตรียม
ความพรอมกอนเขาสู
สถานประกอบการ 
2. โครงการปจฉิม
นิเทศ 
3. โครงการอบรม
แบงปนประสบการณ
การทํางาน 
4. โครงการอบรม
วิธีการสมัครงาน 

1. ฝายกิจการนักเรียน
นักศึกษา  
1.1  กํากับติดตามและ
สงเสริมการแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน 
1.2  จัดอบรมเตรียม
ความพรอมกอนเขาสู
สถานประกอบการ 
1.3  จัดอบรมปจฉิม
นิเทศ 
1.4  จัดอบรมแบงปน
ประสบการณการ
ทํางาน 
1.5  จัดอบรมวิธีการ
สมัครงาน 

1.  งานแนะแนว  
1.1  ติดตาม เก็บรวบรวม
ขอมูลการมีงานทําของผู
จบการศึกษาดวยวธิี
หลากหลาย 
1.2  เตรียมความพรอม
กอนเขาสูสถานระกอบการ 
1.3  สรุปรวบรวมขอมูล
ผูสําเร็จการศกึษาที่ไดงาน
ทําภายใน 1 ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครู 
1.1  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใหได
สมรรถนะตาม
มาตรฐานวชิาชีพ 
1.2  พัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะตาม
ความตองการของ
สถานประกอบการ 
 



ขอกําหนดที่  1.8  คุณลักษณะของผูสาํเร็จการศึกษา ที่สถานประกอบการหรือหนวยงานพึง
พอใจ 
ตัวบงชีท้ี่  12  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคณุลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฝายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 
1.1  กํากับ ตดิตาม 
และสงเสริมโครงการ 
สํารวจความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ 

1. งานแนะแนว  
1.1  สํารวจขอมูลสถาน
ประกอบการเพื่อกําหนด
เปนกลุมตวัอยางในการ
สํารวจความพึงพอใจ 
1.2  พัฒนาเครื่องมือ 
เก็บรวบรวมขอมูลความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการโดย
ผูเชี่ยวชาญ 
1.3  ทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลตามประชากรและ
และกลุมตัวอยางของสถาน
ประกอบการ 
1.4  วิเคราะหขอมูลและ
จัดทํารายงาน 
1.5  สรุปขอมูล 

1. ครู
1.1  นิเทศ ตดิตาม 
นักศึกษาฝกงาน และผู
จบการศึกษาที่ได 
งานทําในสถาน
ประกอบการ 



มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ขอกําหนดที่  2  สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดังน้ี 

ขอกําหนดที่ 2.1  รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่อดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน 
ตัวบงชีท้ี่  13  รอยละหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ   

 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1.  โครงการพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
 

1. ฝายวิชาการ  
1.1 วางแผนการพัฒนา
หลักสูตรแบบครบวงจร  
1.2 จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพฒันา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
1.3 จัดฝกอบรมการ
จัดทําแผนการเรียนรู
แบบฐานสมรรถนะ 
1.4  สนับสนุนความ
รวมมือกับสถาน
ประกอบการในการ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
 

1. งานหลักสูตร  
1.1 ดําเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพฒันาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 
1.2 ประสานกับงานความ
รวมมือเชิญสถาน
ประกอบการที่ไดมาตรฐาน
มาเขารวมการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
1.3 สรุปรวบรวมขอมูล
การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
2. แผนก/สาขาวชิา 
2.1  พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะโดยการปรับหรือ
เพ่ิมหลักสูตร และแผนการ
เรียน ใหสอดคลองกับ
ความตองการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครู   
1.1 พัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะให
ผูเรียนมีสมรรถนะตาม
ความตองการของ
สถานประกอบการ 
และตลาดแรงงาน 
1.2 พัฒนาคําอธิบาย
รายวิชา 
1.3 พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนการสอน  
1.4 พัฒนาสื่อการสอน 
และแหลงการเรียนรูให
ผูเรียนมีสมรรถนะตาม
ความตองการ 



ขอกําหนดที่ 2.2  จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาต ิและเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบงชีท้ี่  14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการประชุม
เชิงปฏิบตัิการพัฒนา
แผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฝายวิชาการ   
1.1 นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และสงเสริม
การจัดการเรียนการสอน
ใหเปนไปตามแผนการ
จัดการเรียนรู 
1.2 จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพฒันา
แผนการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ 

1. งานหลักสูตร  
1.1 จัดตั้งคณะกรรมการ 
ทําหนาที่ตรวจการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู 
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน  
1.2 สรุปรวบรวมขอมูล
การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ และ
การนําไปใช 
2. แผนก/สาขาวชิา 
2.1  นิเทศ ตดิตาม และ
สงเสริมการจัดการเรียน
การสอนดวยการสนับสนุน
สื่อและวัสดุครภัุณฑ 
 

1. ครู   
1.1 พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู โดย
บูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรมหรือบูรณา
การความรูจากรายวิชา
ตางๆ โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญมีการจัด
กิจกรรม การใชสื่อการ
สอนการวัดประเมินผล
อยางหลากหลาย  
เหมาะสมสอดคลองกับ
ผูเรียน เพ่ือใหผูเรียน
สามารถนําไปใชใน
ชีวติ ประจําวนัและการ
ประกอบอาชพี  
1.2 นําผลการประเมิน
ของคณะกรรมการหรือ
ผูนิเทศมาปรบัปรุง
แผนการจัดการเรียนรู 
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

 



ตัวบงชีท้ี่ 15  ระดับความพงึพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพัฒนา
เทคนิคการจดัการ
เรียนการสอน 
2. โครงการ
พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 
3. โครงการพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนการสอน 

1.  ฝายวิชาการ  
1.1 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 
1.2 ประชุมเชิงปฏบิัติ 
การพัฒนาเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอน 
1.3 ประชุมเชิงปฏบิัติ 
การพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 
1.4 พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีการจัดการ
เรียนการสอน 
1.5 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนดวยการ
วิจัยและพัฒนา 
1.6 ศึกษาความพงึพอ 
ใจของผูเรียนตอคุณภาพ
การสอนของผูสอนเปน
รายวิชาและภาพรวม  

1.  งานหลักสูตรและงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน  
1.1  เสนอตั้งคณะกรรม 
การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 
1.2  จัดแผนการเรียนและ
ตารางเรียนใหเหมาะสม
กับผูเรียนแตละระดับ และ
แตละประเภท 
1.3  เก็บรวบรวมผลความ
พึงพอใจของผูเรียนตอ
คุณภาพการสอนของ
ผูสอนเปนรายวิชาและ
ภาพรวมวิเคราะหผลแลว
สรุปภาพรวม 
2.  งานสื่อการเรียนการ
สอน 
2.1  สํารวจความตองสื่อ
และเทคโนโลยี 
2.2  เสนอจัดซื้อจัดหาสื่อ
และเทคโนโลยี 
3.  งานวัดผลและประเมิน 
ผล   
3.1  จัดการรูปแบบการวัด
และประเมินผลให 
สอดคลองกับสภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
ไดแกวิธีการวดัผล วิธีการ
ประเมินผลการสอบ 
 

1.  ครู  
1.1  พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูกิจกรรม
การเรียนการสอนให
เหมาะสมกับระดับและ
ประเภทของผูเรียน  
1.2  วัดผลและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนให
เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนการสอน 
1.3 ใชสื่อและ
เทคโนโลยีชวยในการ
จัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนเรียนรูไดรวดเร็ว 
ดึงดูดความสนใจ
ผูเรียน และชวยในการ
ฝกปฏิบตัิใหมี
สมรรถนะมากขึ้น 
1.4  แกปญหาของ
ผูเรียนโดยใชการวิจัย
ในชั้นเรียน 
1.5  ประเมินผลความ
พึงพอใจของผูเรียน 



ตัวบงชีท้ี่ 16   รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนอยางเหมาะสม 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการจัดทํา
แผนงบประมาณ
จัดซื้อวัสดุฝก 
อุปกรณสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

1.ฝายวิชาการ  
1.1 จัดทําแผน
งบประมาณจัดซื้อวัสดุ
ฝก อุปกรณสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน 
1.2 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและการฝก
ภาคปฏิบัต ิ

 

1. แผนก/สาขาวชิา   
1.1 จัดทําแผนการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณทีจํ่าเปนตอ
การจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวชิา 
1.2 สรุปรวบรวมขอมูล
งบประมาณทีจั่ดซื้อวัสดุ
ฝก อุปกรณสําหรับจัดการ
เรียนการสอนทั้งหมดตอ
งบดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คร ู 
1.1 สํารวจวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนตองใช
ในการจัดการเรียนการ
สอนแลวเสนอแผนก
วิชาและงาน 
 

 



ขอกําหนดที่ 2.3  จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวชิา 
ตัวบงชีท้ี่  17   ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการจัดซื้อ
จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรเพ่ือ
การศึกษา 
2. โครงการพัฒนา
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรและ
ระบบอินเทอรเน็ต 

1. ฝายวิชาการ  
1.1 จัดทําแผนจัดซื้อ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 
และระบบอินเทอรเน็ต
เพ่ือการศึกษา  
2. ฝายธุรการ-การเงิน 
2.1 จัดทําแผนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

1. แผนก/สาขาวชิา   
1.1 จัดทําโครงการพัฒนา
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตใหเหมาะสม
กับการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวชิา 
2. งานสารสนเทศ 
2.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
สถานศึกษาเพื่อให
สามารถเชื่อมโยงทั้ง
ภายในและภายนอกให
ทั่วถึงทั้งสถานศึกษา 
2.2 สรุปรวบรวมขอมูล
จํานวนผูเรียนตอเครื่อง
คอมพิวเตอร ในแตละครั้ง
ของการเรียนในรายวิชาที่
ใชเครื่องคอมพิวเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครู  
1.1 พัฒนาตนเองให
สามารถใชเครื่อง
คอมพิวเตอรและระบบ
อินเทอรเน็ตในการ
จัดการเรียนการสอน  
1.2 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใหผูเรียน
สามารถใชเครื่อง
คอมพิวเตอรและระบบ
อินเทอรเน็ตในการ
คนควาหาขอมูลและ
ปฏิบัตใินรายวิชาใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง
ของอาชีพ 
1.3 พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนดวย
เครื่องคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลย ี



ขอกําหนดที่ 2.4  จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบตัิงาน สถานที่ศึกษาคนควา  ใหเหมาะสมกับ
สาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ 
ตัวบงชีท้ี่  18  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียนอาคารประกอบหองเรียนหองปฏิบัติการโรง
ฝกงาน พ้ืนที่ฝกปฏิบตัิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรยีน มีบรรยากาศทีเ่อ้ือตอการเรียนรู และเกิดประโยชน
สูงสุด 
 

โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่ อาคาร
ประกอบ หองเรียน  
หองปฏิบัติการ           
โรงฝกงาน พ้ืนที่ฝก
ปฏิบัติงาน 

1. ฝายอาคารสถานที ่  
1.1 จัดทําแผน พัฒนา
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ   หองเรียน  
หองปฏิบัติการ  โรง
ฝกงาน พ้ืนที่ฝกปฏิบตัิ  
ของสาขาวิชาและงาน
ตางๆ 
2. ฝายวิชาการ  
2.1 รวบรวมขอมูลความ
ตองการพัฒนาอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 
หองเรียน หองปฏิบัติการ  
โรงฝกงาน พ้ืนที่ฝก
ปฏิบัติงาน ของแตละ
สาขาวิชา 
2.2  ประสานงานกับฝาย
อาคารสถานที่เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาอาคารเรียน 
อาคารประกอบ  
หองเรียน หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงาน  พ้ืนที่ฝก
ปฏิบัตขิองแตละ
สาขาวิชา 
 
 
 
 

1. งานอาคารสถานที่ 
1.1 สํารวจความตองการ
พัฒนาอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หองเรียน  
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
พ้ืนที่ฝกปฏิบตั ิ
1.2 จัดพัฒนาอาคารเรียน 
อาคารประกอบ หองเรียน  
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
พ้ืนที่ฝกปฏิบัติ ของแผนก
วิชาและงานตางๆ 
1.3 ติดตาม และ
ประเมินผลการใชงาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงานและพื้นที่ฝก
ปฏิบัตติางๆ 
1.4 สรุปรวบรวมขอมูล
การบริหาร การพัฒนา 
ปรับปรุง ดูแลบํารุงรักษา  
2. แผนก/สาขาวชิา 
2.1 วางแผนการใชและ
กําหนดตารางการใช
หองเรียน หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงาน และพื้นที่ฝก 
2.2 จัดระบบดูและบํารุง 
รักษาครุภัณฑ และ
อุปกรณ 

1. ครู 
1.1 เสนอความ
ตองการพัฒนาหอง 
เรียนหองปฏิบัติการ
พ้ืนที่ฝกปฏิบตัิให
เหมาะสมกับวิชาที่
เรียนมีบรรยากาศที่
เอ้ือตอการเรียนรูและ
เกิดประโยชนสูงสุด 
1.2 ประเมินผลการ
เขาใชหองเรียน หอง 
ปฏิบัติการพื้นที่ฝก
ปฏิบัต ิ
 



ตัวบงชีท้ี่  19  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่
เอ้ือตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสดุ 
 

โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพัฒนา
ศูนยวทิยบริการและ
หองสมุด 
 
 
 
 
 

1. ฝายวิชาการ   
1.1 จัดทําโครงการ
พัฒนาศูนยวทิยบริการ
และหองสมุดตามความ
ตองการและการ
ประเมินผล 
2. ฝายอาคารสถานที ่ 
2.1 จัดพัฒนาอาคาร
ศูนยวทิยบริการและ
หองสมุด 
 

1. งานหองสมุด 
1.1 สํารวจความตองการ
ใชศูนยวิทยบริการและ
หองสมุดถึงความตองการ
สื่อประเภทตางๆ การจัด
สถานที่ใหเอ้ืออํานวยตอ
การเรียนรูตามประเภท
ของความรู และสื่อ 
1.2 สรุปประเมินผลการใช
ศูนยวทิยบริการและ
หองสมุดและสื่อตางๆ 
2. งานสื่อการเรียนการ
สอน  
2.1 รวมกับงานวิทยบริการ
และหองสมุดพัฒนา
ปรับปรุงสื่อและเทคโนโลย ี
3. งานอาคารสถานที ่
3.1 จัดดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงอาคารศูนยวทิย-
บริการและหองสมุดตาม
แผนการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครู 
1.1 จัดการเรียนการ
สอนใหผูเรียนคนควา
หาขอมูลจากศูนยวทิย-
บริการและหองสมุด 

 



ตัวบงชีท้ี่  20  ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ ในแตละสาขาวิชา 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพัฒนา
ครุภัณฑ และอุปกรณ 

1. ฝายวิชาการ  
1.1 จัดทําโครงการ
พัฒนาครุภัณฑและ
อุปกรณ ในแผนกวิชาให
มีความเพียงพอ 
เหมาะสม และทันสมัย  
1.2 เสนอจัดซื้อจัดหา
ครุภัณฑและอุปกรณตาม
โครงการพัฒนาครุภัณฑ 
และอุปกรณ 
1.3 จัดทําแผนการ
บํารุงรักษาครภัุณฑ และ
อุปกรณ 
 
 
 
 
 
 

1. แผนก/สาขาวชิา   
1.1 จัดทําประวตัแิละแผน
ดูแลบํารุงรักษา ครุภัณฑ
และอุปกรณใหอยูในสภาพ
พรอมใช 
1.2 ประเมินความพึงพอ 
ใจในการใชครุภัณฑและ
อุปกรณในแตละสาขาวิชา 
2. งานการเงิน 
2.1 จัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ 
และอุปกรณ 
2.2 สํารวจความตองการ
และความเหมาะสมของ
ครุภัณฑ และอุปกรณ ใน
แตละสาขาวชิาแลวสรุปผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คร ู 
1.1 จัดการดูแล
บํารุงรักษาการใช
ครุภัณฑ และอุปกรณ 
1.2 ปรับปรุงการใช
งานตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจ 



ขอกําหนดที่ 2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู  
ตัวบงชีท้ี่  21  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอ้ือตอการเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการสถาน 
ศึกษาปลอดอุบัติภัย 

1. ฝายอาคารสถานที ่ 
1.1 จัดทําโครงการ
พัฒนาครุภัณฑ และ
อุปกรณ ในแผนกวิชาให
มีความเพียงพอ 
เหมาะสม และทันสมัย  
2. ฝายวิชาการ 
2.1 นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบระบบความ
ปลอดภัยตางๆ ในแผนก 
หองเรียน หองปฏิบัติการ
ใหพรอมใชงาน 
 
 
 
 
 

1. งานอาคารสถานที ่
1.1 จัดการระบบความ
ปลอดภัยในสถานที่ฝก
ปฏิบัติ หองปฏิบัติการ 
หองเรียน และโดยรอบ
สถานศึกษาตาม
ขอพิจารณาตัวบงชีท้ี่ 21 
1.2 สรุปรวบรวมขอมูล
รอยละของสาขางานที่
จัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกได
อยางมีคุณภาพ   
2. แผนก/สาขาวชิา   
2.1 จัดทําโครงการพัฒนา
ระบบความปลอดภัยใน
สถานที่ฝกปฏบิัติ หอง 
ปฏิบัติการหองเรียนตาม
ขอพิจารณาตัวบงชีท้ี่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คร ู 
1.1 ดูแลระบบความ
ปลอดภัยและอุปกรณ
ปองกันตางๆ ใหพรอม
ใช 
 



ขอกําหนดที่ 2.6  พัฒนาบคุลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบและ
ตอเน่ือง 
ตัวบงชีท้ี่  22   รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพฒันาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการอบรม
สัมมนาภายใน
โรงเรียน 
2. โครงการจัดสง
บุคลากรเขารบัการ
อบรมสัมมนา
ภายนอก 
3. โครงการสงเสริม
ใหบุคลากรศกึษาตอ 
ในระดับที่สูงขึน้ 
 
 

1. ฝายบุคลากร  
1.1 จัดทําโครงการ
พัฒนาบุคลากรตาม
วิชาชีพที่สอน 
1.2 สงเสริมบุคลากรใน
การศึกษาตอระดับที่
สูงขึ้น 
1.3 จัดสงบุคลากรเขา
รับการอบรมสัมมนา
ภายนอก 

1. งานพัฒนาบุคลากร  
1.1 สํารวจความตองการ
พัฒนาบุคลากร ตาม
สาขาวิชาที่สอน  
1.2 จัดการพัฒนา
บุคลากรตามสาขาวิชาที่
สอน  
1.3 สรุปรวบรวมขอมูล
รอยละของบคุลากรภายใน
สถานศึกษาทีไ่ดรับการ
พัฒนาตามหนาที่
รับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คร ู 
1.1 แจงความตองการ
เขารับการพฒันา 
1.2 นําความรูที่ไดมา
พัฒนาจัดการเรียนการ
สอน 
 



ขอกําหนดที่ 2.7  ระดมทรพัยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาทั้ง
ในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงชีท้ี่ 23   จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
 

โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการระดม
ทรัพยากรการศึกษา 

1. ฝายวิชาการ 
1.1 จัดการประสานงาน
ขอรับการสนบัสนุน
ทรัพยากรบุคคล เงิน 
เครื่องมือเครื่องจักร และ
อ่ืนๆ จากภายในและ
ภายนอก ตามสภาพ
โครงการหรือกิจกรรมที่
ตองดําเนินการ 
 

1. แผนก/สาขาวชิา 
1.1 สํารวจรวบรวมความ
ตองการสนับสนุน
ทรัพยากรบุคคล เงิน 
เครื่องมือเครื่องจักร และ
อ่ืนๆ จากครูผูสอน ทั้ง
ภายในและภายนอก 
รวบรวมขอมูล 
1.2 สรุปรวบรวมขอมูล
โครงการกิจกรรมที่ระดม
ทรัพยากรจากฝายตางๆ
จากแผนก/สาขาวิชาตางๆ 
 
 
 

1. คร ู
1.1 วิเคราะหความ
ตองสนับสนุน
ทรัพยากรบุคคล เงิน 
เครื่องมือเครื่องจักร 
และอ่ืนๆที่จําเปนตอง
ใชในการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม
อ่ืนๆ โดยแบงเปนสิ่งที่
สามารถขอการ
สนับสนุนไดจาก
ภายในสถานศึกษา 
และสิ่งทีต่องขอรับการ
สนับสนุนจากภายนอก 
โดยตองอยูในวิสัยที่
สามารถดําเนินการได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงชีท้ี่  24  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคีและระบบปกต ิ
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
อาชีวศึกษา และการ
ฝกงาน 
 
 

1. ฝายวิชาการ  
1.1 สงเสริม นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล
การจัดอาชีวศกึษา และ
การฝกงานใหมีคุณภาพ 
 
 

1. งานหลักสูตร 
1.1 จัดแผนการเรียน
ผูเรียนในระบบปกตใิห
ฝกงานอยางเหมาะสม 
ตอเน่ืองจบตามหลักสูตร 
1.2 จัดลงนามความ
รวมมือ 
1.3 จัดบริการขอมูลและ
เอกสารสําหรับผูเรียนใน
ระบบปกติทีต่องการ
ฝกงานในสถาน
ประกอบการ  
1.4  สรุปรวบรวมขอมูล
จํานวนสถานประกอบการ
ที่มีการจัดการศึกษา
รวมกับสถานศึกษาจัด
การศึกษา ระบบปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คร ู
1.1 พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู สื่อ เพ่ือ
ใชกับผูเรยีนในระบบ
ปกต ิ
1.2 นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลผูเรียนใน
ระบบปกต ิ
1.3 นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลผูเรียน
ในระบบปกตทิี่ฝกงาน
ในสถานประกอบการ 
 



ตัวบงชีท้ี่  25   จํานวนคน-ชั่วโมง  ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่น  ที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาผูเรียน 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการเสริม
ประสบการณทักษะ
ชีวติ 
2. โครงการเสริม
ทักษะวิชาชีพ 
3. โครงการขับขี่
ปลอดภัย 
4. โครงการธรรมะ
เพ่ือชีวิต   
หมายเหต ุ 
ในการทํากิจกรรมแต
ละครั้งอาจมีผูเรียน
ตางสาขาวชิารวมซึ่ง
จะทําใหไดผล
มากกวา 1 สาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฝายวิชาการ 
1.1 จัดทําโครงการให
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 
หรือภูมิปญญาทองถิ่นมี
สวนรวมในการพัฒนา
ผูเรียน 
 

1. แผนก/สาขาวชิา 
1.1 จัดทําแผนเชิญ
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 
หรือภูมิปญญาทองถิ่นมา
ใหความรูและทักษะตาม
ความตองการตามเกณฑ
ตัวบงชี ้
1.2 สรุปรวบรวมขอมูล
ผูเชี่ยวชาญ และสาขาวิชา 
 

1. ครู 
1.1 สํารวจความตอง 
การผูเชี่ยวชาญผูทรง 
คุณวุฒิหรือภูมิปญญา
ทองถิ่นเสริมความรู
หรือประสบการณกับ
ผูเรียน  

 



ตัวบงชีท้ี่  26   อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการเพิ่ม
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและเพิ่ม
บุคลากรครูผูสอน 

1. ฝายบุคลากร 
1.1 ทําแผนจัดหาผูสอน 
1.2 จัดจํานวนผูสอนให
เหมาะสมกับจํานวน
ผูเรียน หรือปรับจํานวน
ผูเรียนโดยผูสอน 1 คน 
ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน 
1.3 พัฒนาบุคลากรสาย
สอนและสายสนับสนุน 
ใหมีมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ  
2. ฝายวิชาการ  
2.1 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนใหมี
คุณภาพ 

1. งานบุคลากร 
1.1 จัดหาผูสอนที่เปน
ครูผูสอนประจํา ครูพิเศษที่
โรงเรียนทําสัญญาจาง
ตอเน่ืองไมนอยกวา 1 
ภาคเรียนที่มีคุณวุฒิทาง
วิชาชีพ 
1.2 สรุปรวบรวมขอมูล
รอยละของสาขาวิชา/สาขา
งาน  ที่ผูสอนประจํามี
คุณวุฒิทางวิชาชีพตอ
ผูเรียนตามเกณฑ ผูสอน 1  
คนตอผูเรียนไมเกิน 35คน  
2. แผนก/สาขาวชิา  
2.1 ใชกลยทุธเพ่ิมจํานวน
ผูเรียนในสาขาที่มีปริมาณ
ผูเรียนนอย 
2.2 ใชมาตรการรกัษา
จํานวนผูเรียน 
2.3 แกปญหาการออก
กลางคัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คร ู
1.1 จัดการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
2. ครูที่ปรึกษา  
2.1 ดูแล ใหคําปรกึษา 
ดานการเรียนการ
ดํารงชีวิต 

 



ตัวบงชีท้ี่  27  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการเพิ่ม
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและ
เพ่ิมบุคลากรผูสอน
ประจํา 

1. ฝายบุคลากร 
1.1 ทําแผนจัดหาครู
ประจํา 
1.2 จัดจํานวนผูสอนที่
เปนครูประจําให
เหมาะสมกับจํานวน
ผูเรียน ตามเกณฑตัว
บงชี้ที่ 27 
2. ฝายวิชาการ  
2.1 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนใหมี
คุณภาพ 

1. งานสรรหาบุคลากร 
1.1 จัดหาผูสอนที่เปน 
ครูผูสอนประจํา  ครูพิเศษ
ที่โรงเรียนทําสัญญาจาง
ตอเน่ืองไมนอยกวา 1  
ภาคเรียน ที่มีคุณวุฒิทาง
วิชาชีพ 
1.2 สรุปรวบรวมขอมูล
อัตราสวนผูสอนประจําตอ
ผูเรียนทั้งหมดของ
สถานศึกษา  
2. แผนก/สาขาวชิา  
2.1 ใชกลยทุธเพ่ิมจํานวน
ผูเรียนในสาขาที่มีปริมาณ
ผูเรียนนอย 
2.2 ใชมาตรการรกัษา
จํานวนผูเรียน 
2.3 แกปญหาการออก
กลางคัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คร ู
1.1 จัดการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
2. ครูที่ปรึกษา  
2.1 ดูแล ใหคําปรกึษา 
ดานการเรียน การ
ดํารงชีวิต 

 



มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ขอกําหนดที่  3   สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรมดังน้ี 
ขอกําหนดที่ 3.1  จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงชีท้ี่  28  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูทีป่รึกษา 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพัฒนา
ระบบดูแลผูเรยีน 

1. ฝายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 
1.1 พัฒนาระบบดแูล
ผูเรียน 
1.2 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนิน 
การของครูทีป่รึกษา 
1.3 จัดประชุมชี้แจง
ภาระหนาที่ของครูที่
ปรึกษา 
 
 
 
 

1. งานครูที่ปรึกษา  
1.1 จัดทําแผนครูที่
ปรึกษาพบผูเรียนโดยทุก
ครั้งใหมีกิจกรรมที่สามารถ
ดูแลผูเรียนใหเรียนจนจบ
การศึกษา และแกปญหา
การออกกลางคัน 
1.2 สรุปรวบรวมขอมูล
จํานวนครั้งของการจัดให
ผูเรียนพบครทูี่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูที่ปรึกษา 
1.1 ติดตาม แนะนํา 
ใหคําปรึกษาเกี่ยวการ
เรียน การคํานวณหาคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยแก
นักเรียนนักศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวบงชีท้ี่  29   จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกบัผูเรียน 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการสถาน –
ศึกษาปลอดยา 
เสพติด 
2. โครงการโรงเรียนสี
ขาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฝายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 
1.1 พัฒนาระบบดแูล
ผูเรียน 
1.2 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดําเนินการแกปญหา
ผูเรียนที่ตองการเลิก
ยาเสพติด 
 
 

1. งานปกครอง 
1.1 จัดการตรวจสารเสพ
ติดทั้งสุราบุหร่ี สารเสพติด
ชนิดตางๆ 
1.2 จัดการแกปญหา
ผูเรียนที่ติดยาเสพติด 
1.3 สรุปรวบรวมขอมูล
จํานวนครั้งของการจัด 
บริการตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียนทั้งหมดใน
โรงเรียน จํานวนผูมีปญหา
ยาเสพติด การแกปญหา  
2. งานครูที่ปรึกษา 
2.1 จัดระบบและวธิีการ
ใหครูที่ปรึกษาดูแลผูเรียน
ที่มีปญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูที่ปรึกษา 
1.1 ดูแลผูเรียนทีมี่
แนวโนมติดยาเสพติด 
ผูเรียนที่ติดยาเสพติด 
และผูเรียนที่กาํลังเลิก
หรือเลิกยาเสพติดเปน
พิเศษ 

 



ตัวบงชีท้ี่  30  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเม่ือเทยีบกับแรกเขา 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
โครงการแกปญหา
การออกกลางคัน 

1. ฝายกิจการนักเรียน
นักศึกษา  
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบดูแล
ผูเรียนเพ่ือแกปญหาการ
ออกกลางคัน 
2. ฝายวิชาการ  
นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนและ
หลักสูตรใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนเพ่ือแกปญหาการ
ออกกลางคัน 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานทะเบียน 
1.1 รวบรวมขอมูลจํานวน
นักเรียนแรกเขาและออก
กลางคันระดับปวช.และ 
ปวส. แลวสรปุรวมทั้ง
โรงเรียน 
2. งานครูที่ปรึกษา 
2.1 จัดระบบดูแลผูเรียน
เพ่ือแกปญหาการออก
กลางคัน  
3. งานแนะแนว 
3.1 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การประอาชีพเพ่ือ
แกปญหาการออก
กลางคัน 
4. แผนก/สาขาวชิา 
4.1 กํากับ ติดตาม การ
ดูแลผูเรียนการจัดการ
เรียนการสอนใหเหมาะสม
กับผูเรียนที่มีแนวโนมออก
กลางคัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูที่ปรึกษา 
1.1 ใหคําแนะนํา และ
แกปญหาผูเรียนที่มี
แนวโนมการออก
กลางคัน 
2. ครู  
2.1 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อ
แกปญหาผูเรียนที่มี
แนวโนมออกกลางคัน 



ขอกําหนดที่ 3.2  จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลกิภาพและมนุษยสัมพันธ 
ตัวบงชีท้ี่ 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1.โครงการบริการ
วิชาชีพสูชุมชน    
กิจกรรมองคการ
วิชาชีพ 
2.กิจกรรมกีฬาสี 
3.กิจกรรมดนตร ี
4.โครงการกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา 
5.โครงการคายอาสา
พัฒนา 
6.โครงการสรางวินัย
ในการขับขี่  
7. โครงการกิจกรรม
ประจําป ฯลฯ 
 
 
 
 

1. ฝายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 
1.1 ประสานงานกับฝาย
วิชาการพัฒนากิจกรรม
จากกิจกรรมที่เปน
นโยบาย กิจกรรมตาม
ความตองการของผูเรียน 
และกิจกรรมของชุมชน 
ทองถิ่น 
1.2 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน 
การโครงการ 
2. ฝายวิชาการ 
2.1 รวมกับฝายพฒันา
กิจการนักเรียนนักศึกษา
พัฒนากิจกรรม ให
แผนก/สาขาวชิาและ
ผูเรียนแตละสาขาวิชา
ดําเนินการโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 
1.1 จัดโครงการ ใหมี
กิจกรรมสามารถ
ตอบสนองได 3 กิจกรรม
หลัก 
1.2 ประเมินผลโครงการ 
1.3 สรุปรวบรวมขอมูล
โครงการ กิจกรรม ผลการ
ดําเนินการ และสาขาวิชา
ที่เขารวมเปน รอยละของ
สาขาวิชา/สาขางานที่มีการ
จัดกิจกรรมทั้ง  3  
ประเภทกิจกรรม  
2. แผนก/สาขาวชิา 
2.1 จัดและสนับสนุนครู
และผูเรียนในการทํา
กิจกรรมตามโครงการ 

1. ครู 
สนับสนุน และควบคุม
ผูเรียนทํากิจกรรมตาม
โครงการ 



ขอกําหนดที่ 3.3  จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม ประเพณ ี และทาํนุ
บํารุงศิลปวฒันธรรม  
ตัวบงชีท้ี่ 32  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ 
2. โครงการปลูกปา
ชายเลน 
3. โครงการรวม
ประเพณีสําคญัของ
ทองถิ่น 
4. กิจกรรมเกี่ยวกับ
ชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย   
5. กิจกรรมรณรงค
การแตงกายนิยมไทย 

1. ฝายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 
1.1 ประสานงานกับฝาย
วิชาการพัฒนากิจกรรมที่
สงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
1.2 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การ
ดําเนินการโครงการ 
2. ฝายวิชาการ 
2.1 รวมกับฝายพฒันา
กิจการนักเรียนนักศึกษา
พัฒนากิจกรรม ใหแผนก
วิชาและผูเรียนแตละ
สาขาวิชาดําเนินการ
โครงการ 
2.2  นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 
1.1 จัดโครงการ ใหมี
กิจกรรมสามารถตอบ  
สนองได 2 กิจกรรมหลัก 
1.2 ประเมินผลโครงการจัด 
ทําเปนรูปเลม 
1.3 สรุปรวบรวมขอมูล
โครงการ กิจกรรมผลการ
ดําเนินการและสาขาวชิาที่
เขารวมเปนรอยละของ
สาขาวิชา/สาขางานที่มีการ
จัดกิจกรรมทั้ง  2  
ประเภทกิจกรรม  
2. แผนก/สาขาวชิา 
2.1 จัดและสนับสนุนครู
และผูเรียนในการทํา
กิจกรรมตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครู 
1.1 สนับสนุน และ
ควบคุมผูเรียนทํา
กิจกรรมตามโครงการ 

 



มาตรฐานที่  4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 
ขอกําหนดที่  4  สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชพีสูสังคม  ดังน้ี 
ขอกําหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพทีเ่หมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง 
ตัวบงชีท้ี่ 33  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น  และกิจกรรม/โครงการฝกทกัษะวชิาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการสราง
อาชีพเพ่ือชุมชน 
2. โครงการฝกทกัษะ
วิชาชีพเพ่ือการ
ประกอบอาชพีของ
ประชาชน 
3. โครงการฝกอบรม
วิชาชีพระยะสัน้ 
ฯลฯ 

1. ฝายกิจการนักเรียน
นักศึกษา  
1.1 ประสานงานกับฝาย
วิชาการในการพัฒนา
กิจกรรม/โครงการ ที่
ตอบสนองตวับงชี ้
1.2 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลกิจกรรม 
2. ฝายวิชาการ  
2.1 ประสานงานกับฝาย
พัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษาจัดกจิกรรมตาม
โครงการ 
2.2 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรม 
 

1. งานสัมพันธชุมชน  
1.1 จัดกิจกรรม/โครงการ 
1.2 ประเมินโครงการ
จัดทําเปนรูปเลม 
1.3 สรุปรวบรวมขอมูล 
จํานวนของกิจกรรม/
โครงการ ที่ใหบริการ
วิชาชีพและสงเสริมความรู
ในการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่น     และกิจกรรม/
โครงการฝกทกัษะวชิาชีพ
เพ่ือการประกอบอาชีพ
ของประชาชน  
2. แผนก/สาขาวชิา  
2.1 จัดและสนับสนุนครู
และผูเรียนในการทํา
กิจกรรมตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครู   
1.1 สนับสนุนและ
ควบคุมผูเรียนทํา
กิจกรรมตามโครงการ 

 



ขอกําหนดที่ 4.2  จัดสรรงบประมาณ  เพื่อการบริการวิชาชพีอยางเปนระบบและสอดคลองกับ
แผนการบริการวิชาชีพทีกํ่าหนด 
ตัวบงชีท้ี่ 34  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และสงเสริมความรู
ในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชพีเพ่ือการประกอบอาชีพของ
ประชาชนตองบดําเนินการ 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. แผนปฏิบัติการ
โครงการใหบริการ
วิชาชีพ และสงเสริม
ความรูในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น  
และโครงการฝก
ทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชพี 

1. ฝายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 
1.1 ประสานงานกับฝาย
ตางๆ จัดทําแผนปฏิบัติ
การโครงการใหบริการ
วิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นและ
โครงการฝกทกัษะ
วิชาชีพเพ่ือการประกอบ
อาชีพ 
 

1. งานสัมพันธชุมชน 
1.1 จัดทําแผน
งบประมาณโครงการ
ใหบริการวชิาชีพและ
สงเสริมความรูในการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น  
และโครงการฝกทักษะ
วิชาชีพเพ่ือการประกอบ
อาชีพ  
1.2 สรุปรวบรวมขอมูล
การจัดแผนงบประมาณ 
รอยละของงบประมาณที่
ใชจริงในการดําเนินการตอ
งบดําเนินการ ไมรวมงบ
ลงทุน  
1.3 จัดทําและเสนอแผน
โครงการตอฝายกิจการ
นักเรียนนักศกึษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครู 
1.1 สอนวิชาชีพ 
1.2 พัฒนากลุมอาชีพ 

 



มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย 
ขอกําหนดที่ 5  สถานศึกษาควรมีการจัดการเก่ียวกับนวัตกรรม    และการวิจัย ดังน้ี 
ขอกําหนดที่ 5.1  สงเสริม  สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวตักรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  
และโครงงานที่นําไปใช ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
ตัวบงชีท้ี่ 35  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพฒันาการ
เรียนการสอน หรืออํานวยความสะดวกในชีวติประจําวัน  หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนา
ชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการแขงขันในระดับชาต ิ
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการสงเสริม
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย
และโครงงานระดับ
สถานศึกษา 

1. ฝายวิชาการ 
1.1 จัดทําแผนพัฒนาทั้ง
แผนงาน และแผน
งบประมาณเพื่อสงเสริม
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
งานวิจัย และโครงงาน
ของแตละแผนก/
สาขาวิชา 
1.2 นิเทศ ติดตามการ
ดําเนินการโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานวิจัยและโครงงานใน
แผนก/สาขาวชิา 

1. งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ   
1.1 จัดทําแผนสงเสริม
และพัฒนานวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ โครงการ 
โครงงาน  
1.2 สรุปรวบรวมขอมูล 
รอยละของสาขางาน ที่มี
การจัดทํา นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงาน ตามเกณฑตัว
บงชี้ที่ 35  
2. แผนก/สาขาวชิา 
2.1 กําหนดรายวิชาชีพที่
สามารถใหผูเรียนจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
งานวิจัยและโครงงาน  
2.2 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล และรายงาน
ผลตองานวิจัยพัฒนาฯ 
 
 
 
 
 

1. คร ู
1.1 พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูและ
กิจกรรมการเรียนการ
สอนใหผูเรียนสามารถ
จัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย
และโครงงาน 
1.2 เปนที่ปรึกษา
ผูเรียน 
1.3 นิเทศติดตามและ
สนับสนุนการดําเนิน 
การของผูเรียนแลว
รายงานแผนก/
สาขาวิชา 
 
 
 



ตัวบงชีท้ี่ 36 จํานวนนวตักรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ ไดรับ
การเผยแพรระดับชาต ิ
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 
งานวิจัยและโครงงาน
สูเชิงพาณิชย สูชุมชน
ทองถิ่นและการ
ประกวดระดับชาต ิ

1. ฝายวิชาการ 
1.1 จัดการสนับสนุน
งบประมาณในการ
พัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานวิจัยและ
โครงงานระดับโรงเรียน
ศึกษาเพื่อนําไปใชใน
ชุมชนทองถิ่นสูเชิง
พาณิชยและการประกวด
ระดับชาต ิ
1.2 นิเทศ ติดตามการ
ดําเนินการโครงการ 

1. งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
1.1 จัดการประกวด
คัดเลือกนวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและ
โครงงานระดับโรงเรียน 
1.2 สรุปรวบรวมขอมูล 
จํานวนนวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 
โครงงาน ที่มีประโยชน
ทางวิชาชีพและ/หรือ 
ไดรับการเผยแพร
ระดับชาต ิตามเกณฑตัว
บงชี้ที่ 36  
2. แผนก/สาขาวชิา 
2.1 สนับสนุนการคัดเลือก
ระดับสถานศกึษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คร ู
1.1 เปนที่ปรกึษา
ผูเรียนพัฒนาโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
งานวิจัยและโครงงาน  



ขอกําหนดที่  5.2  จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวตักรรม  สิ่งประดิษฐ  
งานวิจัย  และโครงงานทีนํ่าไปใช  ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาต ิ
ตัวบงชีท้ี่ 37  รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานวิจัย และโครงงานตองบดําเนินการ  
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการหาทุน
สนับสนุนการพัฒนา 
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 
และโครงงาน 

1. ฝายวิชาการ 
1.1 สนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 
และโครงงานดวยการ
สนับสนุนผูเชีย่วชาญ 
เทคนิคและวธิกีาร และ
สนับสนุนงบประมาณ
เพ่ิมเติม 
1.2 นําวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 
และโครงงานที่สามารถ
นําไปสูเชิงพาณิชย หรือ
ใชในชุมชน ทองถิ่นได 
นําเสนอตอผูสนใจดวย
วิธีการหลากหลายเพื่อ
ขอรับการสนบัสนุน 

1. งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
1.1 จัดการพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงานใหมี
ศักยภาพสูเชงิพาณิชยใช
ในชุมชนทองถิ่นและการ
ประกวดระดับชาต ิ
1.2 สรุปรวบรวมขอมูล
รอยละของงบประมาณที่
ใชจริงในการดําเนินงาน
พัฒนาทั้งตัวบงชี้ที่ 35 
และ36 รวมกับงบประมาณ
สนับสนุนจากภายนอกตอ
งบดําเนินการยกเวน 
งบลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครู 
1.1 เปนที่ปรกึษา
ผูเรียนพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  
งานวิจัยและโครงงาน 
ใหมีศักยภาพสูเชิง
พาณิชยใชในชุมชน 
ทองถิ่นและการ
ประกวดระดับชาต ิ
 



ขอกําหนดที่ 5.3 จัดการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการสรางและพฒันานวัตกรรม  สิ่งประดษิฐ  
งานวิจัย และโครงงานทีนํ่าไปใช ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม และประเทศชาต ิ
ตัวบงชีท้ี่ 38  จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย  
และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการเผยแพร
นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  
และโครงงาน 

1. ฝายวิชาการ 
1.1 สนับสนุนการ
เผยแพรนวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 
และโครงงานดวยวธิีการ
และชองทางที่
หลากหลาย เชน วิทยุ 
โทรทัศน  อินเทอรเน็ต 
หนังสือพิมพ วารสาร 
นิทรรศการ ประชุม 
สัมมนาวิชาการ       
การนําเสนอผลงาน 
รวมถึงการนําไปใช 
1.2 สงเสริมการนํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานวิจัย และโครงงานที่
สามารถนําไปสูเชิง
พาณิชย หรือใชในชุมชน 
ทองถิ่นได ใหประสบ
ผลสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
1.1 คัดเลือกนวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงาน ที่มีศักยภาพ
สามารถเผยแพรไดจัดทํา
แผนการเผยแพรใหไดตาม
เกณฑตวับงชีท้ี่ 38   
1.2 จัดการเผยแพรและ
ประเมินผลการเผยแพร 
1.3 สรุปรวบรวมขอมูล 
จํานวนครั้งและจํานวน
ชองทางของการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานวิจัย และโครงงาน 
2. งานประชาสัมพันธ 
2.1  ประสานงานจัด
เผยแพรนวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงงาน ในสื่อวิทยุ 
โทรทัศน  หนังสือพิมพ 
 

1. ครู 
1.1 จัดทําเอกสาร สื่อ 
หลากหลายเพื่อเผย 
แพร จัดการสาธิตนํา 
เสนอรวมถึงทดลองใช
งานจริง 
1.2 ประเมินผลการนํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
งานวิจัยและโครงงาน
ไปใชงานจริง 
1.3 จัดทํารายงานการ
นําไปใชเปนบทความ
หรืองานวิจัย 
 

 
 



มาตรฐานที่  6  ภาวะผูนําและการจัดการ 
 
ขอกําหนดที่  6  ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจดัการศึกษา ในสถานศึกษา  ดังน้ี 
ขอกําหนดที่ 6.1  ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทศันของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือ
ของบุคลากรในสถานศึกษา และหนวยงาน  หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ 39  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวน
รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภายใน
สถานศึกษา 
2. ศึกษา
ประสิทธิภาพการ
บริหารสถานศึกษา 

1. ฝายบริหาร 
บริหารจัดการใหทุก
แผนก/ฝายเกิดคุณภาพ
การบริหารงาน 8 ขอ  
1.1 การมอบหมาย
ภาระหนาที่อยางชัดเจน 
1.2 มีแผนพัฒนา
สถานศึกษาและแผน 
ปฏิบัติการที่สอดคลอง
กันรวมถึงรายงานผล
ตามแผน ปฏิบัติการ 
1.3 ครูและบคุลากรมี
สวนรวมในการพิจารณา
ดําเนินการโครงการ 
1.4 สามารถนํานโยบาย
และโครงการระดับ สอศ.มา
ปฏิบตัิไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
1.5 ความสมานฉนัท 
ความสามัคคภีายในและ
การสนับสนนุจาก
ภายนอก 
 
 

1. งานบริหาร 
1.1 ประเมินผลการบริหาร
จัดการดวยแบบสอบถาม
หรืองานวิจัย 
1.2 สรุปรวบรวมขอมูล
ระดับคุณภาพการ
บริหารงานของผูบริหาร   
ที่มีคุณภาพจัดทําเปน
สารสนเทศตามตัวบงชี้ที่ 
39  
1.3 จัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาโดยยึด
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
เปนหลัก และทุกฝายมี
สวนรวม 
1.4 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป 
 

1. ครูและบคุลากรทุก
คน 
1.1 มีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ 
1.2 นําเสนอความคิด
เชิงบวกในการบริหาร
จัดการ 
 
 



โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
 1.6 การแกไขปญหา

เฉพาะหนาใหงานมี
ประสิทธิภาพและเกิด
การยอมรับ 
1.7 การพัฒนาองคกร
ไปสูองคกรแหงการ
เรียนรู 
1.8 มีระบบการควบคุม
ภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ขอกําหนดที่ 6.2  จัดระบบการดูแลบคุลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบงชีท้ี่  40  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาทีส่ามารถปฏิบตัิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพได
อยางถูกตองเหมาะสม  
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพัฒนา
บุคลากร  
2. โครงการเชิดชู
เกียรติครูผูมีคณุธรรม  
จริยธรรมดีเลศิ ครู
ดีเดน  
3. โครงการพัฒนา
ผูบริหาร ครูและ
บุคลากรตาม
มาตรฐานและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

1. ฝายบุคลากร 
1.1 จัดใหความรูครูและ
บุคลากรเกีย่วกับ
มาตรฐานวชิาชีพและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 
1.2 จัดโครงการใหครู
และบุคลากรไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 จัดประเมินผูบริหาร 
ครูและบคุลากร ตาม
มาตรฐานวชิาชีพและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 
 

1. งานบุคลากร 
1.1 ดําเนินการเกี่ยวกับ
การขอและตอใบประกอบ
วิชาชีพของครูและของ
ผูบริหาร 
1.2 ประเมินผูบรหิาร ครู
และบุคลากรดวยวธิีการ
หลากหลายเปนรายคนวา
มีมาตรฐานวชิาชีพและ
จรรยาบรรณวชิาชีพตามที่
คุรุสภากําหนดหรือไม 
หากขาดขอใดใหจัดทํา
โครงการใหปฏิบัต ิ
1.3 สรุปรวบรวมขอมูล
รอยละของครทูี่สามารถ
ปฏิบัตติามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวชิาชีพไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผูบริหาร ครแูละ
บุคลากร 
1.1 ศึกษามาตรฐาน
วิชาชีพและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ
ตามที่คุรุสภากําหนด 
1.2 พัฒนาตนเองให
ไดตามมาตรฐาน
วิชาชีพและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 



ขอกําหนดที่ 6.3  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพือ่การพัฒนาสถานศึกษาอยาง
เหมาะสม 
ตัวบงชีท้ี่  41  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ 
 

1. ฝายธุรการ-การเงิน 
1.1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
จัดการความรู 
1.2 นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลระบบ
สารสนเทศของ
สถานศึกษา 

1. งานสารสนเทศ 
1.1 เก็บขอมูลพ้ืนฐานที่
จําเปนในการพัฒนา
สถานศึกษา 
1.2 จัดหาระบบและ
อุปกรณจัดเก็บขอมูลและ
สารสนเทศ 
1.3 จัดระบบเครือขายการ
เชื่อมโยงใหทั่วถึงทั้ง
สถานศึกษา 
1.4 จัดระบบความ
ปลอดภัยของขอมูล
ขาวสาร 
1.5 ประเมินประสทิธิภาพ
และความพึงพอใจของ
ระบบ 
1.6 ปรับปรุงขอมูล
ขาวสารใหทันสมัย 
1.7 ดูแลบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศใหทันสมัยใช
งานไดรวดเร็ว 
1.8 สรปุประเมินผลระดับ
คุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศ และการจัดการ
ความรู ตามตวับงชีท้ี่ 41  
 
 
 
 

1. ผูบริหาร ครูและ
บุคลากร 
1.1 ใชระบบสารสนเทศ
โดยคํานึงถึงพระราช- 
บัญญัติการกระทําผิด
ทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 
2551 

 



มาตรฐานที่  7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ขอกําหนดที่  7  สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังน้ี 
ตัวบงชีท้ี่  42  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง
ตอเน่ือง 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพัฒนา
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. สํานักงานประกัน
คุณภาพภายใน 
1.1 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
1.2 จัดการประเมิน
ตนเองประจําปและจัดทํา
รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 
1.3 พัฒนามาตรฐาน
การประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อ
เตรียมพรอมรับการ
ประเมินภายนอกจาก 
สมศ. 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานประกันคณุภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
1.1 พัฒนาคูมือและ
แผนการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 
1.2 รวบรวมเอกสารตาม
มาตรฐานและตัวบงชี้ตาม
งานและแผนก/สาขาวิชา
และจัดการประเมิน
คุณภาพภายในประจําป 
1.3 ประเมินและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
ในโรงเรียนใหทุกคนมีสวน
รวม เปนสวนหนึ่งของการ
บริหาร เปนสวนหนึ่งของ
งานประจํา 
1.4 จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
1.5 จัดการใหมีการตรวจ
ประเมินภายในเปนประจํา
ทุกป 
1.6 สรุปประเมินผลระบบ
และกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในตามตัว
บงชี้ที่ 42  
2. แผนก/สาขาวชิา 
2.1 จัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนามาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน
แผนก/สาขาวชิา ตาม
แผนพัฒนาโรงเรียน 
2.2 มอบหมายภารกิจตาม
ตัวบงชี้ใหกับครูในแผนก/
สาขาวิชา  
2.3 นิเทศ กํากับ ติดตาม 
2.4 รวบรวมผลการ
ดําเนินการ ผลสรุป
รายงานจากครูผูสอน 
2.5 จัดทํารายงาน SAR 

1. ครูและบคุลากรทุก
คน 
1.1 ศึกษามาตรฐาน
การอาชีวศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก 
1.2 กําหนดสิ่งที่จะ
ปฏิบัตใิหไดมาตรฐาน
และคุณภาพของการ
ประกันคุณการศึกษา 
1.3 ปฏิบัติงานโดย
คํานึงถึงผลสมัฤทธิท์ี่
ทําใหเกิดมาตรฐาน
ตามตวับงชี ้
1.4 จัดทําสรุปรายงาน
ผลการปฏิบตังิาน/
รายงานการประเมิน
ตนเอง 



ตัวบงชีท้ี่  43  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 
โครงการ/กิจกรรม ฝาย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาโรงเรียน 

1. ฝายบริหาร 
1.1 พัฒนาแผนพัฒนา
โรงเรียนและแผน 
ปฏิบัติการโดยนํา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
และตวับงชี้เปนหลักและ
นําขอเสนอแนะของการ
ประเมินภายในของ
โรงเรียน   โดยหนวยงาน
ตนสังกัดและการประเมิน
จากภายนอกเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

1.งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
1.1 จัดทําเอกสารสรุป
รายงานการประเมินตนเอง 
การประเมินภายในของ
โรงเรียน  โดยหนวยงาน
ตนสังกัด และการประเมิน
ภายนอก รายงานตอ
กรรมการสถานศึกษาและ
สาธารณชน 
1.2 จัดทําแผนการพัฒนา
ตามขอเสนอแนะของการ
ประเมินภายในของ
โรงเรียน  โดยหนวยงาน
ตนสังกัด และการประเมิน
จากภายนอก 
1.3 ประเมินการ
ดําเนินการของคณะ 
กรรมการตัวบงชี้ที่เปน
ตัวอยางของการ
ดําเนินการ  
1.4 ประเมินการปฏิบัติ
ของแผนก งาน และ
บุคลากรที่ปฏบิัติหนาทีท่ํา
ใหเกิดผลสัมฤทธิต์ามตวั
บงชี้ เปน The Best 
Practice  
1.5 สรุปประเมินผล
ประสิทธผิลของการ
ประกันคุณภาพภายใน
ตามตวับงชี้ที ่43  
 
 
 

1. ครูและบคุลากรทุก
คน 
1.1 ศึกษารายงานการ
ประเมินตนเอง 
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในโดยตน
สังกัด และรายงาน
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดย สมศ. 
1.2 ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ 
และขอเสนอแนะที่ทํา
ใหเกิดมาตรฐานตาม
ตัวบงชี้ เกิดคณุภาพใน
การจัดการศึกษา 

 
 


