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คํานํา 
 
 

 เอกสาร “คู่มือดําเนินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก พ.ศ.2556”  
เล่มน้ีเป็นคู่มือที่ใช้สําหรับการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้บริหารคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน   และบุคลากรของวิทยาลัยใช้เป็นคู่มือในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย   คู่มือเอกสารเล่มน้ีใช้ร่วมกับเอกสาร “มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสําหรับวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ”  ของสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

คู่มือเล่มน้ี ได้จดัทําขึ้นตามแนวทางที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ได้ 

ทําการวิจัยเชิงคุณภาพ  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแล้ว  ซึ่งเห็นว่า มีความเหมาะสมในการนํามาใช้เป็น
แนวทางกํากับ  ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย และเป็นการ
เตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 
 
      

สํานักงานประกันคุณภาพภายใน 

พฤษภาคม 2556 
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คําแนะนําการใช้คู่มือ 
 

 คู่มือดําเนินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก พ.ศ.2556 น้ี เป็นคู่มือ
สําหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาใช้เป็นคู่มือในการดําเนินการเพื่อให้การจัดด้าน
อาชีวศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที่  1  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ตอนที่  2  การวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของมาตรฐานการประกันคุณภาพ  

                  ภายในสถานศึกษา 
 ตอนที่  3  การวิเคราะห์ภารกิจการประกันคุณภาพภายในของฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร  

               ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
 ตอนที่  4  การเขียนรายงานการประเมินตนเองสําหรับแผนกวิชา/สาขาวิชา 
 ตอนที่  5  แบบสรุปข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกมีแนวทางการดําเนินการดังนี ้
1. ผู้อํานวยการ 

1.1   จัดประชุมใหทุ้กฝ่ายมีส่วนรว่ม  ใหผู้้รับผิดชอบฝ่าย  แผนก/งาน วิเคราะห์ ปัจจัยสู่  
      ความสําเร็จตามตัวช้ีวัด  กําหนดโครงการ/กิจกรรม ให้บุคลากรได้วิเคราะห์และกําหนด 
   ภารกิจการประกันคุณภาพของฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร ทุกคนในสถานศึกษา 
       แล้วมอบหมายการจัดทําคู่มือดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
1.2   จดัทําแผนพัฒนาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมายให้บรรลผุลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของ 
       โรงเรียน โดยมีมาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นตัวกํากับ 
1.3   มอบหมายภารกิจให้กับฝ่าย  แผนก งาน ครูและบุคลากร โดยการจัดทําคําสั่งแต่งต้ัง 
   คณะกรรมการตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  พร้อมกําหนดรายช่ือผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งช้ี   
      และหน้าที่ให้ชัดเจน โดยมีคู่มือดําเนินการประกันคุณภาพภายในแนบท้ายคําสั่ง 
1.4   กํากับ ติดตาม และส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน ตามภารกิจ ใหดํ้าเนินการตาม 

    กระบวนการ PDCA 
 

2. รองผู้อํานวยการ 
2.1   ดําเนินการตามแผนพัฒนาวิทยาลัย และคู่มือดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
2.2   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  จัดฝึกอบรม  จดัดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนด 
2.3   กํากับ  ติดตาม  และส่งเสริมการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 
2.4   นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  และส่งเสริมการปฏิบัติงานในฝ่ายให้บรรลผุลสาํเร็จตามภารกิจ 
   และการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  
 
2.5   รวบรวมรายงานการประเมินตนเอง หรือสรุปผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานผลการ 

  ปฏิบัติงานของแผนก สาขาวิชา งาน ครูและบุคลากร เพ่ือรวบรวมสรุปจัดทําเป็น        
  รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย 

 

ก 
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3. หัวหน้างาน 

3.1   ประชุมทําความเข้าใจและมอบหมายภารกิจหน้าที่รับผิดชอบกับครูและบุคลากร 
3.2   รวบรวมรายชื่อครูและบุคลากรท่ีตกลงรับมอบหมายภารกิจตามตัวบ่งช้ีให้วิทยาลัย 
   ออกคําสั่ง 
3.3   ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามคู่มือดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
3.4   เก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานตามปกติ 
3.5   สรุปข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบตามแบบสรุปข้อมูลการประกัน 
      คุณภาพภายใน  รายงานต่อฝ่ายที่สังกัด 
3.6   นิเทศ กํากับ ติดตามและส่งเสริมการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบให้บรรลุผลสําเร็จ 
       ตามภารกิจและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
 

4. หัวหน้าแผนก/สาขาวิชา 
4.1   ประชุมทําความเข้าใจและมอบหมายภารกิจหน้าที่รับผิดชอบกับครูผู้สอนในแผนก/   
   สาขาวิชา   
4.2   รวบรวมรายชื่อครูที่ตกลงรับมอบหมายภารกิจตามตัวบ่งช้ีให้วิทยาลัยออกคําสั่ง 
4.3   ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมทีแ่ผนกวิชารับผดิชอบตามภารกิจตามคู่มือ 
   ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
4.4   เก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงาน  การจัดการเรียนการสอน  ของครูในแผนก/ 
      สาขาวิชา 
4.5   สรุปข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบตามแบบสรุปข้อมูลการประกัน 
   คุณภาพภายในของแผนก/สาขาวิชา รายงานต่อฝ่ายวิชาการ 
4.6   นิเทศ กํากับ  ติดตามและสง่เสริมการปฏิบัติงานในแผนก/สาขาวิชาวิชาที่รับผิดชอบให้ 
      บรรลุผลสําเร็จตามภารกิจและการปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่ 
 

5. ครูและบุคลากร ทุกคนในวิทยาลัย 
5.1  ศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายในของ 
  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพ 
  ภายนอกของจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
5.2  วิเคราะห์ภารกิจตามตัวบ่งช้ีของมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีตามการประเมิน 
  ภายนอกโดยสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
5.3  รับภารกิจจากฝ่าย  หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก/สาขาวิชา 
5.4  พัฒนาการปฏิบัติงาน  การจัดการเรียนการสอน  ของตนเองตามท่ีกําหนดในคู่มือ  และ 
  ให้บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีทั้งภายในและภายนอกที่ตนเองรับผิดชอบผลผลติ 
     ที่เก่ียวข้องซึ่งได้แก่ผู้เรียน  
5.5  สรุปผลการปฏิบัติงาน  ผลการจัดการเรียนการสอน  และผลการดําเนินโครงการ/ 
     กิจกรรมเสนอทั้งที่ได้รับมอบหมายและทําโดยความสมัครใจ  รายงานต่อฝ่าย/แผนก/ 
      สาขาวิชา งานที่เก่ียวข้อง 

ข 
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ตอนที่ 1   
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบ ด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก     
 
 การประกันคณุภาพการศึกษา  

 วิเชียร พันธ์เครือบุตร (2548: 18) ในวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน” ได้สรุปว่า การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการปฏิบัติงานในการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า ทําให้ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่ตรงตาม
ความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของผู้เก่ียวข้องซึ่งได้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ครู บุคลากร เป็นต้น  
 
ประโยชน์ของการประกันคณุภาพการศึกษา 

 สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์ (2540: 3)  อ้างใน ประสิทธ์ิ เขียวสี บทความ เรื่อง “การประกันคุณภาพ” 
สืบค้นวันที่ 10 มิถุนายน 2552 จาก http://www.seameo.org/vl/articles/assurance.htm กล่าวว่าการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทําให้ผู้เก่ียวข้องได้รับประโยชน์ ดังน้ี 

 1.  ผู้เรียนจะมคีวามรู้ ความสามารถ และมคีุณลักษณะต่าง ๆ ครบตามความคาดหวังของหลักสูตร 
 2.  ประชาชน จะเกิดความม่ันใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ ว่าแต่ละแห่งมี

คุณภาพการศึกษาในมาตรฐานกลางเดียวกัน 
 3.  หน่วยงานต่าง ๆ สามารถรับผู้สําเร็จการศึกษาเข้าทํางานด้วยความมั่นใจ 
 4.  สังคม มั่นใจในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 
 5.  สถานศึกษา มีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจนตามมาตรฐานกลางที่กําหนด มีระบบบริหาร

คุณภาพระบบควบคุมคุณภาพ มีการทํางานที่เป็นมาตรฐาน ทํางานเป็นทีม และมีการพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
 

 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2549 : 7) ในหนังสือ เรื่อง “คูม่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา” ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา มีแนวคิดเพ่ือดําเนินการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  3  ส่วนหลัก คือ  

1.  การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  ประกอบด้วย 
  1.1  การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน  
  1.2  การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน เป็นการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการ

ประจําปี  และแผนต่างๆ เพ่ือกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษา   
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2.  การตรวจสอบคุณภาพ (Internal Audit) เป็นการตรวจสอบ กํากับ และติดตามผลการดําเนินงาน  
รวมถึงการส่งเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  

3.  การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดําเนินงานตามข้อ 1 แบ่งได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดที่กํากับ 
ดูแล เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพภายใน และส่วนทีส่องเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพภายนอก  
เพ่ือนําผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการและเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 1  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
การประเมินคณุภาพภายนอก  

 สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งมฐีานะเป็นองค์กรมหาชน จะทําหน้าที่
พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษาและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา  เพ่ือให้มกีารตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปีนับต้ังแต่
การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและต่อสาธารณชน 

 จากความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก ทําให้เห็นถึง
การประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานตามปกติของสถานศึกษาซึ่งดําเนินการปี
ละคร้ัง  เพ่ือนําผลไปจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดังภาพที่ 
2 

 

การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control) 

การตรวจสอบคุณภาพ
(Internal Audit) 

การประเมินคุณภาพ
(Quality 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

กํากับดูแล ติดตาม  
และประเมินตนเอง 

หน่วยงานต้นสังกัด 

การประเมินคุณภาพภายนอก 

ระบบประกันคุณภาพ 
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ภาพที่  2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
การประกันคณุภาพภายใน  

 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนิน 
การอย่างต่อเน่ืองเป็นการดําเนินงานตามปกติ โดยสถานศึกษาพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและ
จัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนปีละคร้ัง 
และกําหนดการประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัด 3 ปีต่อครั้ง 
  “มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน” ของสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ซึ่งทําการ
พัฒนาขึ้นจากมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ประกาศใช้ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 มีทั้งสิ้น 8 มาตรฐาน 39 ตัว
บ่งช้ี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังน้ี 
 
  มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนและผูส้ําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 9 ตัวบ่งช้ี  
  มาตรฐานที่ 2   หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี 
  มาตรฐานที่ 3   การบริหารจัดการอาชีวศึกษา จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี 
  มาตรฐานที่ 4   การบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
  มาตรฐานที่ 5   นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี 
  มาตรฐานที่ 6   การปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จํานวน
4 ตัวบ่งช้ี 
  มาตรฐานที่ 7   การประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ 8   มาตรฐานการเรียนร่วม จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี 
 

การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาตามปกติ 

การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

ตามปกติ 

รายงานการ
ประเมินตนเอง

(SAR) 
การตรวจเย่ียม การติดตามผล 

การประเมินคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

ข้อมูลป้อนกลบั 

ข้อมูลป้อนกลบั 
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ภาพที่ 3  ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 

จากท่ีกล่าวข้างต้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน  
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ดังน้ันสถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือควบคุม 
ตรวจสอบและประเมินผลกระบวนการผลิตผู้เรียนหรือนักเรียนนักศึกษาทั้งระบบ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในดังภาพที่ 3 
 
หลักการการประกันคณุภาพภายใน  
   การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อาจใช้แนวทางได้หลายแบบ เช่น ระบบ ISO 9000 
ระบบQC ระบบTQM 5ส กรณีที่ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการใน
สถานศึกษาอยู่แล้ว  อาจใช้วงจรการบริหารมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาก็ได้ วงจรบริหาร
ที่คุ้นเคยกันดีในหมู่นักการศึกษาคือวงจร P-D-C-A มาจาก Plan-Do-Check-Act  ซึ่งถือว่าเป็นงานที่บุคลากร
ในสถานศึกษาทําอยู่แล้วตามปกติ   แต่ยังอาจขาดความเป็นระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง 
   การพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา จะต้องคํานึงถึงการผสมผสานกําลังกายกําลังใจ สติปัญญา 
ทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา และต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการประเมิน ซึ่งถือว่า เป็น
การประเมินเพ่ือพัฒนาและผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นคือ เกิดผลดีต่อผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จะเน้นการผสมผสานภายในสถานศึกษาเป็นสําคัญ บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องจะต้อง

การควบคุม
คุณภาพ 

การติดตาม
ตรวจสอบ 

การประเมิน
คุณภาพ 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา สถานศึกษา 

- พัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- ประเมินตนเอง 

รายงานประจําปี (SAR) 

แจ้งต่อสาธารณชนและ
ผู้เก่ียวข้องทราบ 

หน่วยงานต้นสังกัด 

- ตรวจประเมนิภายในทุก ๆ 3 ปี จากต้นสงักัด 
- พิจารณาสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการ 
   ประเมินแจ้งต่อ สมศ 

สมศ. 

- ประเมินภายนอก และสรุปผลการประเมนิ  
   5 ปีต่อครั้ง 
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ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันตรวจสอบ ปะเมินผลและร่วมกันนําผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข โดย
มีขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด 3 ข้นตอน คือ การเตรียมการ การดําเนินการ และการรายงาน  
 

(1) การเตรียมการก่อนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
การเตรียมการของสถานศึกษาก่อนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน   ควรเริ่มที่การ 

เตรียมบุคลากรของสถานศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งมีขัน้ตอนที่สําคัญดังต่อไปน้ี 
1.1 การเตรียมความพร้อมด้านความตระหนกัที่มีต่อการประกันคณุภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก โดยเฉพาะการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการในสถานศึกษา ที่บุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติ
เป็นปกติอยู่แล้ว แต่เน่ืองจากเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องใหม่ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ จึง
ควรจะต้องหาข้อมูลในสถานศึกษาของตนเองว่า บุคลากรส่วนใหญม่ีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกัน
คุณภาพมากน้อยแค่ไหน ถ้ายังมีบุคลากรทีไ่ม่เข้าใจ สถานศึกษาควรจะได้มีการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจน
เป็นที่พอใจของคณะกรรมการพัฒนาสถานศึกษา ขณะเดียวกันควรมีการสร้างบุคลากรแกนนําในการประกัน
คุณภาพภายใน พร้อมกับมีการกระตุ้นให้ทกุฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพทุกคน 

1.2 การมอบหมายความรบัผิดชอบ  สถานศึกษาควรแต่งต้ังคณะทํางานหรือคณะ  
กรรมการกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บุคลากรทุกคนให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบแต่ละ
มาตรฐาน เพ่ือทําหน้าที่ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม คณะกรรมการแต่
ละชุด ควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน นอกจากน้ีคณะกรรมการชุดดังกล่าว 
จะต้องร่วมกันออกแบบหรือสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งช้ีของ    แต่ละมาตรฐาน มีการวางแผนเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการดําเนินงานและเขียนรายงาน 
 
   (2)  การดําเนนิการประกันคณุภาพภายใน 

การดําเนินการในขั้นน้ีถือว่าเป็นตอนที่มีความสาํคัญมากหลังจากการเตรียมความพร้อม 
ของบุคลากรแล้วจะต้องเร่ิมดําเนินการต่อไป ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ 4 ขั้นตอน คือ วางแผน (Plan)  
การปฏิบัติตามแผน (Do)  การตรวจสอบ  ติดตามประเมินผล (Check)  และการพัฒนาปรับปรุง (Act)  
รายละเอียดของ   แต่ละขั้นตอนมีดังน้ี 

2.1 วางแผน (Plan)   เป็นการเริ่มต้นจากความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือกําหนดเป้าหมายมาตรฐานและตัวบ่งช้ีสําหรับการประกันคุณภาพภายใน  แนว
ทางการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่ต้องใช้สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะต้องจัดทําแผนพัฒนาระยะสั้นและรายะยาว แผนระยะยาวได้แก่ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ เป็นแผนที่ครอบคลุมการดําเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแผน
แม่บทสําคัญกําหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมาย ภายระยะเวลาที่กําหนด เช่น 3-5 ปี ทั้งน้ี
ในในการจัดทําแผนดังกล่าว จะต้องนํามาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นเป้าหมายในการจัดทําจากแผนระยะยาว
ดังกล่าวควรนํามากําหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีซึ่งเป็นแผนระยะสั้นใน 1 ปี จากแผนปฏิบัติการประจําปี
อาจจะมีการจัดทําแผนย่อย ๆ เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอน 
แผนพัฒนาอาคารสถานที่ แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา แผนงบประมาณ เป็นต้น จากน้ันควรเรียงลําดับ
ความสําคัญตามความจําเป็น เพ่ือกําหนดกิจกรรม บุคลากร ทรัพยากร และระยะเวลาดําเนินการให้เหมาะสม
เพ่ือให้การดําเนินงานในทุกๆ ขั้นตอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมท้ังหลายควรมีการกําหนดให้
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เหมาะสม สอดคล้องกับงบประมาณ บุคคล ช่วงเวลา และลักษณะงานโดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนกับ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอ่ืน ๆ ควรมีความสมดุล อีกทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้เรียน 

2.2 การปฏิบัติตามแผน (Do) เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า    หากการวางแผนของ 
หน่วยงานทําได้ดีและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับผู้ปฏิบัติรวมทั้งปัจจัยเก่ียวข้องอ่ืน ๆ แล้ว อาจพยากรณ์ได้
ว่างานน้ันสําเร็จไปแล้วร้อยละ 50 ของงานทั้งหมด ดังน้ันในขั้นน้ีจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาจะให้
การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทํางานอย่างมีความสุข โดยมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรให้
เพียงพอ มีการกํากับ ติดตาม ให้ขวัญ กําลังใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในระดับรายบุคคล หรือระดับกลุ่ม 
นอกจากน้ัน ในกรณีที่ผู้บริหารสามารถให้การนิเทศกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จะเป็นการดีอย่างย่ิง โดยเฉพาะงานการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในกรณีที่ไม่สามารถให้การนิเทศได้ด้วย
ตัวเอง อาจจะเชิญผู้เช่ียวชาญ เช่น ศึกษานิเทศก์ มาให้การนิเทศแทน หรือส่งบุคลากรของสถานศึกษาไปรับ
การอบรมในเรื่องที่ยังไม่มีความรู้หรือไม่เช่ียวชาญเพียงพอ 

2.3 การตรวจสอบประเมินผล (Check)  การประเมินผลที่กระทําได้อย่างเหมาะสมจะ     
ทําให้ได้ข้อมูลที่มีคุณค่าสําหรับการจัดทําสารสนเทศสําหรับการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป นอกจากน้ันยังเป็น
การฝึกฝนให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องในเรื่องการประเมิน การประเมินต้องเร่ิมต้ังแต่การกําหนดกรอบ
การประเมินว่าจะประเมินอย่างไร ใครเป็นผู้ประเมิน ระยะเวลาการประเมิน เครื่องมือที่ใช้การวิเคราะห์ การ
เขียนรายงาน ทั้งน้ีจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สถานศึกษากําหนดไว้ เป็นกรอบสําหรับการ
ทําประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจะต้องมีการสํารวจเป็น
เบ้ืองต้นก่อนว่า มีใครจัดทําไว้แล้วบ้างหรือไม่สอดคล้องกับบริบทการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มากน้อยแค่ไหน สามารถนํามาใช้จริง หากไม่มีเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม บุคลากรในสถานศึกษาที่
รับผิดชอบเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน จะต้องร่วมมือกันในการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลขึ้นเองให้
เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการเก็บใช้ได้สะดวก และบุคลากรส่วนใหญ่สามารถทําความเข้าใจได้ง่ายเคร่ืองมือที่ใช้ 
ได้แก่ แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบสํารวจ  แบบสังเกต  แบบตรวจสอบรายการหรือ
แบบประเมิน เป็นต้น  การสร้างเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และมีระบบการวางแผนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ดี ย่อมจะทําให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินตามตัวบ่งช้ี แต่ละ
มาตรฐาน และนํามาวิเคราะห์ทั้งระดับรายละเอียดย่อย ๆ เป็นรายบุคคล  รายกิจกรรม  หรือโครงการกับการ
วิเคราะห์ในภาพรวมของแต่ละมาตรฐานทั้งหมดรวมเป็นภาพของสถาบันหรือสถานศึกษา โดยทําการ
ประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ที่กําหนด ประเมินผลในแต่ละมาตรฐานจากค่าฐานนิยม
ของผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของแต่ละมาตรฐาน และสรุปผลในภาพรวมของการดําเนินการประกันคุณภาพ
ของสถาบันจากมาตรฐานทั้งหมด ตามลําดับ 

2.4 การนาํผลการประเมินมาปรบัปรุงงาน (Action)  หลังจากประเมินผลการ 
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานการประเมินของสถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาควรนําผลการประเมินมาวิเคราะห์
หาจุดเด่น จุดด้อย ของตนเองในแต่ละมาตรฐาน และพิจารณาว่าเก่ียวข้องกับบุคลากรที่รับผิดชอบกลุ่มใดหรือ
คนใดบ้าง จัดการประชุมบุคลากรของสถานศึกษาแล้วแจ้งผลการวิเคราะห์ รายงานการประเมินให้ทราบ 
อาจจะแจ้งผลในภาพรวมแล้วเรียกพบเป็นกลุ่มเฉพาะเพ่ือช้ีแจงในรายละเอียดอีกคร้ัง และควรยํ้าให้บุคลากร
ทุกคนได้ทราบว่ากรดําเนินการประกันคณุภาพต้องทําอย่างต่อเน่ือง ตัวบ่งช้ีใดหรอมาตรฐานใดที่สถานศึกษา
ดําเนินการแล้วอยู่ในระดับดี ก็มิได้หมายความว่าในปีถัดไปสถานศึกษาจะไม่ทํากิจกรรมเหมือนกับปีที่ผ่านมา
อีก แต่คงต้องมาร่วมกันพิจารณาใหม่ว่าจะรักษาผลการดําเนินการในระดับดีน้ีไว้ได้อย่างไร โครงการใด 
กิจกรรมประเภทใด ที่จะต้องคงไว้หรือถ้าจะพยายามทําให้เกิดผลดีที่สุดจะต้องดําเนินการอย่างไร จะต้อง
วางแผนปรับปรุงแก้ไขส่วนใด ส่วนมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีที่สถานศึกษาดําเนินการได้อยู่ในระดับพอใช้ผู้รับผิดชอบ
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คงต้องวางแผนพัฒนาปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการให้ดีขึ้นในปีต่อไป สําหรับมาตรฐานตัวบ่งช้ี
ที่สถานศึกษายงัทําได้ไม่ดี คือ ต้องปรับปรุงแก้ไขหรืออาจกล่าวว่าเป็นจุดอ่อนของสถานศึกษาซึ่งจะต้อง
ดําเนินการปรับปรุงเป็นอันดับแรก ส่วนจะดําเนินการในมาตรฐานหรือ  ตัวบ่งช้ีใดก่อนน้ันคงต้องมาวิเคราะห์
ความจําเป็นเร่งด่วน เมื่อบุคลากรผู้รับผิดชอบได้ดําเนินการวางแผนพัฒนาปรับปรุงในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ 
แล้วก็ควรจะได้มีการนําแผนของแต่ละมาตรฐานหรือแต่ละกลุ่มมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือกําหนดเป็นแผนปฏิบัติ
การในภาพรวมของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงเวลา งบประมาณ โครงการหรือกิจกรรมใดทีส่ามารถยุบ
รวมกันได้ ก็นํามาปรับแผนจดัร่วมกัน จะทาํให้แนวทางการปฏิบัติตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกฝ่าย
ได้รับรู้ร่วมกัน 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4  ขั้นตอนการดําเนินคุณภาพภายในตามกระบวนการ PDCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 
 

D 

 

P

 

C

ร่วมกันวางแผน 

ร่วมกันปฏิบัติตามแผน  ร่วมกันปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ง 

ร่วมกันตรวจสอบและประเมิน 

การควบคุมคณุภาพ 
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ขั้นตอนการดําเนนิการประกันคุณภาพภายในโดยใช้วงจร  PDCA 
ดังภาพที่ 4 โดยสามารถสรุปผลได้ตามมิติการประเมิน 3 ด้านหรือ 3A  คือการดําเนินการให้เกิด

ความตระหนัก (Awareness) การดําเนินการเพ่ือให้บรรลุความสําเร็จ การปฏิบัติตามแผนงาน (Attempt) 
และผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้น (Achievement)  เพราะมิติการประเมิน 3 ด้านดังกล่าวข้างต้น จะเป็นตัวกําหนด
คุณภาพของสถานศึกษา(คู่มือผู้ประเมินคุณภาพภายใน สถาบันการอาชีวศึกษา, 2546 : 1) 

 
 

การดําเนินการ 
1. การวางแผนและจัดระบบ 

ปฏิบัติงาน (P) 
o กําหนดเป้าหมายโครงการกิจกรรม 
ภารกิจ 
o จัดลําดับความสําคัญและการ
ปฏิบัติ 
o กําหนดผู้รับผดิชอบ 
o กําหนดระยะเวลา 
o กําหนดงบประมาณ 
2. การดําเนินการตามแผน (D) 
o ส่งเสริม สนับสนุน 
o จัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
o สนับสนุนทรัพยากร 
o นิเทศ กํากับ ติดตาม 

3. ตรวจสอบประเมินผล (C) 
o เก็บรวบรวมข้อมูล 
o วิเคราะห์ข้อมูล 
o ประเมินเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมิน 
o ตรวจสอบ/ปรับปรุงการ
ประเมิน 
4. นําผลการประเมินมาปรับปรุง 
(A) 
o ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
o วางแผนระยะต่อไป 
o จัดทําข้อมูลสารสนเทศ 

 
ภาพที่ 4  ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

 
จากภาพที่ 4 แสดงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยสถานศึกษานํามาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายในมาเป็นหลักในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  แล้วนํา
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีมาวิเคราะห์ถึงปัจจัยของตัวบ่งช้ีหรือปัจจัยสู่ความสําเร็จ เพ่ือให้เห็นถึงเป้าหมายการ
ดําเนินการ จากน้ันกําหนดโครงการกิจกรรมที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามปัจจัยสู่ความสําเร็จกําหนดภารกิจให้
สอดคล้องกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 การ
สรุปรายงานจะเป็นการสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  โดยการ
นําผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนดภารกิจไว้ มาสรุปเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 
 

การเตรียมการ 
1.การเตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 
o สร้างความตระหนัก 
o พัฒนาความรู้และทักษะ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ 

การรายงาน  
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําปี 
o รวบรวมผลการดําเนินงาน 
o สรุปผลการประเมิน   
o เขียนรายงาน 3A 
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ตอนที่ 2 
การวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสําเร็จของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 
การวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสําเร็จของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์หรือ

กิจกรรมที่จะทําให้วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกมีผลการดําเนินการแต่ละตัวช้ีวัดอยู่ในระดับดี โดยมี
วิธีดําเนินการคือพิจารณามาตรฐานและตัวบ่งช้ีน้ันว่ามีองค์ประกอบ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิตที่
เก่ียวข้องใดบ้าง จากน้ันพิจารณาเกณฑ์การประเมินถึงการที่จะดําเนินการให้ผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับดีน้ัน 
จะต้องดําเนินการอะไรและอย่างไรบ้างที่สําคัญ ดังต่อไปน้ี 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ปัจจัยสูค่วามสําเร็จ 
มาตรฐานท่ี 1  ด้านผูเ้รียนและผู้สาํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
1.1ร้อยละของผู้เรียนที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 

1. ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
2. ติดตาม และประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่า 2 มีจํานวนน้อย  
3. ระบบดูแลผู้เรียน และการดูแลผู้เรียนโดยครูที่ปรึกษา 
4. การสื่อสารข้อมูลระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง 
5. ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

1.2  ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้จบการศึกษาที่ได้ทํางานในสถานประกอบการมีทักษะ
วิชาชีพ และมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 
2. การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนและสถานประกอบการ 
3. การนําข้อเสนอแนะของสถานประกอบการมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม 

1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1. โรงเรียนและสถานประกอบการร่วมกันพัฒนาข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช. , ปวส.โดยใช้แนวทางข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพจากสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
สอศ.  
2. ผู้เรียนที่เรียนในภาคเรียนสุดท้ายระดับ ปวช. , ปวส.  ได้รับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติขึ้นไป 

ครูทุกกลุม่สาขางานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการ 
บูรณาการและเทคนิคหลากหลายให้ผู้เรียนมีทักษะในทุก ๆ ด้าน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ปัจจัยสูค่วามสําเร็จ 
มาตรฐานท่ี 1  ด้านผูเ้รียนและผู้สาํเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา (ต่อ) 
1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ครูภาษาต่างประเทศพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการ 
บูรณาการและเทคนิคหลากหลายให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร 
การอ่าน การเขียน และการสนทนาดีขึ้น 

1..6   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษารับรอง 

การจัดทําโครงการเตรียมความพร้อมและจัดสอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

1.7   ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

1. ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนต้ังแต่แรกเข้าของสาขาวิชา 
2. การแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน เช่น มีการ 
ขาดเรียน มีความประพฤติไม่เหมาะสม 

1.8  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 

1. ผู้เรียนที่จะจบการศึกษาได้รับการฝึกอบรมและบ่มเพาะให้มี
ความพร้อมในการทํางานในสถานประกอบการและประกอบ
อาชีพอิสระ 
2. งานแนะแนวใช้เทคนิคและวิธีหลากหลายในการติดตาม
ผู้สําเร็จการศึกษาเช่นไปรษณียบัตร โทรศัพท์มือถือของผู้เรียน
และผู้ปกครอง และกลุ่มเพ่ือนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.9  ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา 
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

1. ผู้จบการศึกษาที่ได้ทํางานในสถานประกอบการมีทักษะ
วิชาชีพ และมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 
2. การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนและสถานประกอบการ 
3. การนําข้อเสนอแนะของสถานประกอบการมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ปัจจัยสูค่วามสําเร็จ 
มาตรฐานท่ี 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน 

1. ครูพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในแต่ละสาขาวิชา 
2. สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 
3. ครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและจัดการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามที่กําหนด 

2.2  ระดับคณุภาพในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

ครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรมหรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆ หรือจาก
ประสบการณ์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2.3  ระดับคณุภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
2. สื่อ วัสดุครุภัณฑ์เหมาะสมสําหรับการจัดการเรียนการสอน 
3. การบันทึกหลังการสอนทกุรายวิชาเพ่ือการพัฒนารูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
4. การสร้างผลงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสร้างประโยชน์ในช้ัน
เรียนทุกรายวิชา

2.4  ระดับคณุภาพในการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

1. ครูผูส้อนในทุกรายวิชาแจ้งหลักเกณฑ์วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับรายวิชาให้ผู้เรียน
ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน โดยผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการ
วัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 
2. ครูผูส้อนดําเนินการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 

2.5  ระดับคณุภาพในการฝึกงาน 1. ปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อนการฝึกงาน 
2. โครงการฝึกงานนักศึกษาในสถานประกอบการ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ปัจจัยสูค่วามสําเร็จ 
มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัย 

1. ประชุมกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย 
2. ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา/
วิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา โดยผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอก 

3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
2. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
2. ประเมินคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาทุกวิชา 

3.4  ระดับคณุภาพในการบริหารงานและ
ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. ประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. โครงการพัฒนาการดําเนินงานระบบคุณภาพในสถานศึกษา 
3. โครงการ/กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 

3.5  ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

1. การจัดการฐานข้อมูล 
2. โครงการสํารวจความพึงพอใจในการบรหิารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
4. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน 
5. ประชุมสร้างความเข้าใจในการใช้ข้อมูลสารสนเทศของ
วิทยาลัยฯ 

3.6  ระดับคณุภาพในการบริหารความเสี่ยง 1. แผนการจัดทําคู่มือการวิเคราะห์โครงการบริหารความเสี่ยง 
ที่สําคัญอย่างน้อย 5 ด้าน 
2. กิจกรรมโฮมรูมเก่ียวกับการป้องกันความเสี่ยง 
3. รายงานผลการดําเนินงานระบบดูแลฯ 
4. โครงการฝึกอบรมแกนนําต่อต้านยาเสพติด 
5. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศกึษาและผู้ปกครอง
เครือข่าย 
6. โครงการให้บริการตรวจสุขภาพและสารเสพติดแก่นักศึกษา 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ปัจจัยสูค่วามสําเร็จ 

มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
3.7  ระดับคณุภาพในการจัดระบบดูแล
ผู้เรียน 

1. แผนการจัดกิจกรรมในช่ัวโมงที่จัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
2. โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา เช่น 
การประชุมผู้ปกครอง ฯลฯ 

3.8  ระดับคณุภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อมและภูมิทศัน์ของสถานศึกษา
และการใช้อาคารสถานที่ หอ้งเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

1. การให้บริการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานพ้ืนที่ฝึก
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวิชาที่เรียนและสาขาวิชา 
2. แผนการจัดหาและพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงานพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวิชาที่เรียนและ
สาขาวิชา 
3. การให้บริการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องสมุด   
4. การให้บริการส่ือในห้องสมุด 
5. แผนการจัดหาจัดซื้อครุภัณฑ์  อุปกรณ์  และสื่อในห้องสมุด 
6. การประเมนิผลการใช้ห้องสมุดในการศกึษาค้นคว้า 

3.9  ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

1. แผนการจัดซื้อจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้พอเพียงกับจํานวน
ผู้เรียน 
2. การจัดแหลง่การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เข้าถึง 

3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

แผนการพัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะตามหน้าที่สอนหรอืหน้าที่
รับผิดชอบ โดยการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การพัฒนาตนเอง
จากงานที่มอบหมายหรืองานพิเศษ 

3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้จริงในการดําเนินการกิจกรรม / โครงการบริการ
วิชาการ วิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพทั้งหมดที่สาขาวิชา/สาขา
งานได้รับจัดสรรจากโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน ยกเว้นงบลงทุน 

3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 

แผนการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่องมอืเคร่ืองจักรภายใน
โรงเรียน   ภายนอกโรงเรียน ทั้งภาครัฐและเอกชน  ในแต่ละ
สาขาวิชา 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ปัจจัยสูค่วามสําเร็จ 
มาตรฐานท่ี 4   ด้านการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 
4.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 

1. แผนการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริม
ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึก
ทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 
2. งบประมาณที่ใช้จริงในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาชีพและฝึกทกัษะวิชาชีพทั้งหมดที่สาขาวิชา/สาขางาน
ได้รับจัดสรรจากโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน   
 

มาตรฐานท่ี 5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
5.1  ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน 

1. การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ที่มี
ประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ ของ
แต่ละสาขาวิชา ทั้งในระดับปวช. และระดับปวส. 
 

5.2  ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรอื
งานวิจัยของครู     

1. การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานของครูที่
มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ  

มาตรฐานท่ี 6  ด้านการปลกูฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

1. แผนการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ  
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  
และกิจกรรมสง่เสริมบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  ของ
สาขาวิชา 
2. ประเมนิผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในการ
ปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
3. ประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องภายนอกที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ปัจจัยสูค่วามสําเร็จ 
มาตรฐานท่ี 6  ด้านการปลกูฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก (ต่อ) 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    

1. แผนการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรมคือกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ/กิจกรรม ๕ ส 
2. สรุปและประเมินผลโครงการ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
3. ประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาด้านการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริม
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

1. โครงการกีฬาและนันทนาการ 
2. ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 
3. ประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาสอน 
2. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการทั้ง ๔ ฝา่ย 
3. การให้ความรู้เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประยุกต์ใช้ 
4. โครงการขับเคลื่อนหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ 
5. ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องที่มีต่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ปัจจัยสูค่วามสําเร็จ 
มาตรฐานท่ี 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
7.1  ระดับคณุภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

1. การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตามตัวบ่งช้ี 
2. การวางแผนกําหนดโครงการกิจกรรมให้ตอบสนองตัวบ่งช้ี 
3. ความร่วมมอืในการดําเนินการโครงการกิจกรรมของบุคลากร
ในโรงเรียน 
4. การส่งเสริมสนับสนุนโครงการกิจกรรมของฝ่ายบริหาร 
5. การติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรม 
6. การสรุปรายงานการประเมินตนเอง 

7.2  ระดับคณุภาพในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

1. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินการของโรงเรียน 
2. การดําเนินการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
จัดการ 
3. การดําเนินการประกันคุณภาพเป็นงานปกติของบุคลากรใน
โรงเรียน 
4. ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
5. รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษาต่อต้นสังกัด 
6. แผนพัฒนาโรงเรียน
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ตอนที่ 3 
การวิเคราะห์ภารกิจการประกันคุณภาพภายในของฝ่าย/งาน/ครูและบุคลากร 

 

วิเคราะห์ภารกิจการประกันคุณภาพภายในของฝ่าย/แผนก/สาขาวิชา/งาน/ครูและบุคลากรโดยกําหนด 
โครงการจากปัจจัยสู่ความสําเร็จของตัวบ่งช้ี แล้วพิจารณาภารกิจกับบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสม ตามโครงสร้าง
การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก   ดังต่อไปน้ี 
มาตรฐานท่ี  1 ด้านผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา จํานวน 9 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป  

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเกณฑ์
ที่กําหนดตาม ช้ันปี 
2. โครงการสอนปรับ
พ้ืนฐาน 
3. โครงการวิจัยใน  ช้ัน
เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
1.1  จัดระบบงาน
ทะเบียน 
2. ฝ่ายวิชาการ  
2.1 นิเทศกํากับติดตาม 
และส่งเสริม การจัดการ
เรียนการสอนให้มี
คุณภาพ 
2.2 จัดฝึกอบรมพัฒนา
สมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนของครู
และบุคลากร 
3. ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา  
3.1  จัดระบบดูแล
ผู้เรียน 
 

1. งานทะเบียน 
1.1  สรุปรวบรวมผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
1.2  สรุปข้อมูลเป็นแผนก/
สาขา แจ้งแผนก/สาขา 
1.3  แจ้งผลการเรียนให้
ผู้ปกครองทราบเป็นภาค
เรียน  
2.แผนก/สาขา และงานวัด
และประเมินผล  
2.1  วิเคราะห์รายวิชาที่มี
จํานวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตํ่ากว่า 2 ร้อย
ละ 10 – 20 หรือมากกว่า 
นําเสนอที่ประชุมและฝ่าย
บริหารเพ่ือพิจารณา
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 
3. งานครูที่ปรึกษา 
3.1  ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา
พบผู้เรียนตามแผนกิจกรรม 

1. คร ู
1.1  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ทําวิจัยใน
ช้ันเรียน พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ดีขึ้น 
1.2  ปลูกฝัง ดูแล 
คุณธรรมจริยธรรมและ
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ของผู้เรียน 
2. ครูที่ปรึกษา   
2.1  ดูแลให้ คาํปรึกษา 
และแก้ปัญหาผู้เรียนที่มี
ผลการเรียนเฉลี่ยตํ่ากว่า
เกณฑ์ที่กําหนดตามช้ันปี 
หรือมีการขาดเรียน
บ่อยคร้ัง หรือที่มีผลการ
เรียนในหน่วยการเรียน
ตํ่า 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  
โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 
1.1  กํากับ ติดตาม และ
ส่งเสริมโครงการ 
สํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ 

1. งานแนะแนว  
1.1  สํารวจข้อมูลสถาน
ประกอบการเพ่ือกําหนด
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
สํารวจความพึงพอใจ 
1.2  พัฒนาเคร่ืองมือ 
เก็บรวบรวมข้อมูลความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการโดยผู้เช่ียวชาญ 
1.3  ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามประชากรและ
และกลุ่มตัวอย่างของสถาน
ประกอบการ 
1.4  วิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดทํารายงาน 
1.5  สรุปข้อมูล 

1. ครู 
1.1  นิเทศ ติดตาม 
นักศึกษาฝึกงาน และผู้
จบการศึกษาทีไ่ด้ 
งานทําในสถาน
ประกอบการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการพัฒนา
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวช.  และ ปวส. 

2. โครงการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพใน
ระดับ ปวช. และ ปวส. 

1. ฝ่ายวิชาการ  
1.1 นิเทศ กํากับ 
ติดตาม และสง่เสริม 
การสอบมาตรฐาน
วิชาชีพให้มีคุณภาพและ
ให้ผู้เรียนในระดับ ปวช.
ได้เข้าสอบอย่างทั่วถึง 
1.2 จัดพัฒนาข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.งานวัดและประเมินผล  
1.1  จัดทําคลังข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
1.2  จัดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 
1.3  สรุปรวบรวมผลการ
สอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1. คร ู
1.1  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้ได้
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
1.2  พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะ 
1.3  พัฒนาข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป  

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการพัฒนาครู
ทุกรายวิชา 
2. โครงการจัดหาส่ือที่
เหมาะสมของทุกรายวิชา 
 

1. ฝ่ายวิชาการ  
1.1  พัฒนาครผูู้สอนทุก
รายวิชา 
1.2  นิเทศ กํากับ 
ติดตาม และประเมินผล 

1. งานวัดและประเมินผล  
1.1 สรุปรวบรวมผลการ
เรียนในรายวิชาที่สอนมี
เกรดไม่ตํ่ากว่า 2.00 ทั้งสอง
วิชา 
3. งานห้องสมุด  
3.1  จัดหาสื่อรายวิชาที่เปิด
สอนในสถานศกึษา 
4. งานสื่อการเรียนการสอน 
4.1  ครูผู้สอนทุกรายวิชา
ร่วมการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้และสื่อการ
สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูผูส้อนทกุรายวิชา 
1.1 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรม และสื่อ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมทีักษะใน
การสื่อสาร ด้านการฟัง 
การอ่าน การเขียน และ
การสนทนา 
1.2  ทําวิจัยในช้ันเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
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ตังบ่งช้ีที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการพัฒนาครู
ภาษาต่างประเทศ 
2. โครงการจัดหาสื่อ
ภาษาต่างประเทศ 
 

1. ฝ่ายวิชาการ  
1.1  พัฒนาครผูู้สอนวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
1.2  นิเทศ กํากับ 
ติดตาม และประเมินผล 

1. งานวัดและประเมินผล  
1.1 สรุปรวบรวมผลการ
เรียนในรายวิชาภาษา 
ต่างประเทศที่มีเกรดไม่ตํ่า
กว่า 2.00 ทั้งสองวิชา 
3. งานห้องสมุด  
3.1  จัดหาสื่อการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
4. งานสื่อการเรียนการสอน 
4.1  ครูภาษา ต่างประเทศ
พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้และสื่อการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
1.1 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรม และสื่อ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมทีักษะใน
การสื่อสาร ด้านการฟัง 
การอ่าน การเขียน และ
การสนทนา 
1.2  ทําวิจัยในช้ันเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ 
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการพัฒนา
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวช. 
2. โครงการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพใน
ระดับ ปวช. 

1. ฝ่ายวิชาการ  
1.3 นิเทศ กํากับ 
ติดตาม และสง่เสริม 
การสอบมาตรฐาน
วิชาชีพให้มีคุณภาพและ
ให้ผู้เรียนในระดับ ปวช.
ได้เข้าสอบอย่างทั่วถึง 
1.4 จัดพัฒนาข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.งานวัดและประเมินผล  
1.1  จัดทําคลังข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
1.2  จัดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 
1.3  สรุปรวบรวมผลการ
สอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1. คร ู
1.1  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้ได้
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
1.2  พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะ 
1.3  พัฒนาข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา้  
โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

โครงการแก้ปัญหาการ
ออกกลางคัน 

1. ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา  
นิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบดูแล
ผู้เรียนเพ่ือแก้ปัญหาการ
ออกกลางคัน 
2. ฝ่ายวิชาการ  
นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนและ
หลักสูตรให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนเพ่ือแก้ปัญหาการ
ออกกลางคัน 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานทะเบียน 
1.1 รวบรวมขอ้มูลจํานวน
นักเรียนแรกเขา้และออก
กลางคันระดับปวช.และ 
ปวส. แล้วสรุปรวมทั้ง
โรงเรียน 
2. งานครูที่ปรึกษา 
2.1 จัดระบบดูแลผูเ้รียน
เพ่ือแก้ปัญหาการออก
กลางคัน  
3. งานแนะแนว 
3.1 ให้คําแนะนําเก่ียวกับ
การประอาชีพเพ่ือแก้ปัญหา
การออกกลางคัน 
4. แผนก/สาขาวิชา 
4.1 กํากับ ติดตาม การ
ดูแลผู้เรียนการจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนที่มแีนวโน้มออก
กลางคัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูที่ปรึกษา 
1.1 ให้คําแนะนํา และ
แก้ปัญหาผู้เรียนที่มี
แนวโน้มการออก
กลางคัน 
2. ครู  
2.1 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือ
แก้ปัญหาผู้เรียนที่มี
แนวโน้มออกกลางคัน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศกึษาต่อภายใน 1 ปี 
โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่สถาน
ประกอบการ 
2. โครงการปัจฉิมนิเทศ 
3. โครงการอบรม
แบ่งปันประสบการณ์
การทํางาน 
4. โครงการอบรมวิธีการ
สมัครงาน 

1. ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา  
1.1  กํากับติดตามและ
ส่งเสริมการแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน 
1.2  จัดอบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่
สถานประกอบการ 
1.3  จัดอบรมปัจฉิม
นิเทศ 
1.4  จัดอบรมแบ่งปัน
ประสบการณ์การทํางาน 
1.5  จัดอบรมวิธีการ
สมัครงาน 

1.  งานแนะแนว  
1.1  ติดตาม เก็บรวบรวม
ข้อมูลการมีงานทําของผู้จบ
การศึกษาด้วยวิธี
หลากหลาย 
1.2  เตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่สถานระกอบการ 
1.3  สรุปรวบรวมข้อมูล
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ทําภายใน 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คร ู
1.1  พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้ได้
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
1.2  พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ 
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 ตัวบ่งช้ีที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 
1.1  กํากับ ติดตาม และ
ส่งเสริมโครงการ 
สํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ 

1. งานแนะแนว  
1.1  สํารวจข้อมูลสถาน
ประกอบการเพ่ือกําหนด
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
สํารวจความพึงพอใจ 
1.2  พัฒนาเคร่ืองมือ 
เก็บรวบรวมข้อมูลความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการโดยผู้เช่ียวชาญ 
1.3  ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามประชากรและ
และกลุ่มตัวอย่างของสถาน
ประกอบการ 
1.4  วิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดทํารายงาน 
1.5  สรุปข้อมูล 

1. ครู 
1.1  นิเทศ ติดตาม 
นักศึกษาฝึกงาน และผู้
จบการศึกษาทีไ่ด้ 
งานทําในสถาน
ประกอบการ 
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มาตรฐานท่ี 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1.  โครงการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

1. ฝ่ายวิชาการ  
1.1 วางแผนการพัฒนา
หลักสูตรแบบครบวงจร  
1.2 จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
1.3 จัดฝึกอบรมการ
จัดทําแผนการเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะ 
1.4  สนับสนุนความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
 

1. งานหลักสูตร  
1.1 ดําเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 
1.2 ประสานกับงานความ
ร่วมมือเชิญสถาน
ประกอบการท่ีได้มาตรฐาน
มาเข้าร่วมการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
1.3 สรุปรวบรวมข้อมูลการ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
2. แผนก/สาขาวิชา 
2.1  พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะโดยการปรับหรือ
เพ่ิมหลักสูตร และแผนการ
เรียน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครู   
1.1 พัฒนาหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ และ
ตลาดแรงงาน 
1.2 พัฒนาคําอธิบาย
รายวิชา 
1.3 พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนการสอน  
1.4 พัฒนาสื่อการสอน 
และแหล่งการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
ความต้องการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฝ่ายวิชาการ   
1.1 นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
1.2 จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 

1. งานหลักสูตร  
1.1 จัดต้ังคณะกรรมการ 
ทําหน้าที่ตรวจการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน  
1.2 สรุปรวบรวมข้อมูลการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ และการ
นําไปใช้ 
2. แผนก/สาขาวิชา 
2.1  นิเทศ ติดตาม และ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนด้วยการสนับสนุนสื่อ
และวัสดุครุภัณฑ์ 
 

1. ครู   
1.1 พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม
หรือบูรณาการความรู้
จากรายวิชาต่างๆ โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมี
การจัดกิจกรรม การใช้
สื่อการสอนการวัด
ประเมินผลอย่าง
หลากหลาย  เหมาะสม
สอดคล้องกับผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
นําไปใช้ในชีวิต 
ประจําวันและการ
ประกอบอาชีพ  
1.2 นําผลการประเมิน
ของคณะกรรมการหรือ
ผู้นิเทศมาปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู้ 
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพัฒนา
เทคนิคการจัดการเรียน
การสอน 
2. โครงการพัฒนาการ
วัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน 
3. โครงการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนการสอน 

1.  ฝ่ายวิชาการ  
1.1 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติ 
การพัฒนาเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอน 
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติ 
การพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 
1.4 พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีการจัดการ
เรียนการสอน 
1.5 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วยการ
วิจัยและพัฒนา 
1.6 ศึกษาความพึงพอ 
ใจของผู้เรียนต่อคุณภาพ
การสอนของผู้สอนเป็น
รายวิชาและภาพรวม  

1.  งานหลักสูตรและงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน  
1.1  เสนอต้ังคณะกรรม 
การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน 
1.2  จัดแผนการเรียนและ
ตารางเรียนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละระดับ และแต่
ละประเภท 
1.3  เก็บรวบรวมผลความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการสอนของผู้สอน
เป็นรายวิชาและภาพรวม
วิเคราะห์ผลแล้วสรุป
ภาพรวม 
2.  งานสื่อการเรียนการ
สอน 
2.1  สํารวจความต้องสื่อ
และเทคโนโลยี 
2.2  เสนอจัดซื้อจัดหาสื่อ
และเทคโนโลยี 
3.  งานวัดผลและประเมิน 
ผล   
3.1  จัดการรูปแบบการวัด
และประเมินผลให ้
สอดคล้องกับสภาพการ
จัดการเรียนการสอน ได้แก่
วิธีการวัดผล วิธีการ
ประเมินผลการสอบ 
 

1.  ครู  
1.1  พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้กิจกรรม
การเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับระดับและ
ประเภทของผู้เรียน  
1.2  วัดผลและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนให้
เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนการสอน 
1.3 ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ช่วยในการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรยีนเรียนรู้
ได้รวดเร็ว ดึงดูดความ
สนใจผู้เรียน และช่วยใน
การฝึกปฏิบัติให้มี
สมรรถนะมากขึ้น 
1.4  แก้ปัญหาของ
ผู้เรียนโดยใช้การวิจัยใน
ช้ันเรียน 
1.5  ประเมินผลความพึง
พอใจของผู้เรียน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพัฒนา
เทคนิคการจัดการเรียน
การสอน 
2. โครงการพัฒนาการ
วัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน 
3. โครงการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนการสอน 

2.  ฝ่ายวิชาการ  
2.1 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติ 
การพัฒนาเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอน 
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติ 
การพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 
2.4 พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีการจัดการ
เรียนการสอน 
2.5 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วยการ
วิจัยและพัฒนา 
2.6 ศึกษาความพึงพอ 
ใจของผู้เรียนต่อคุณภาพ
การสอนของผู้สอนเป็น
รายวิชาและภาพรวม  

1.  งานหลักสูตรและงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน  
1.1  เสนอต้ังคณะกรรม 
การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน 
1.2  จัดแผนการเรียนและ
ตารางเรียนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละระดับ และแต่
ละประเภท 
1.3  เก็บรวบรวมผลความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการสอนของผู้สอน
เป็นรายวิชาและภาพรวม
วิเคราะห์ผลแล้วสรุป
ภาพรวม 
2.  งานสื่อการเรียนการ
สอน 
2.1  สํารวจความต้องสื่อ
และเทคโนโลยี 
2.2  เสนอจัดซื้อจัดหาสื่อ
และเทคโนโลยี 
3.  งานวัดผลและประเมิน 
ผล   
3.1  จัดการรูปแบบการวัด
และประเมินผลให ้
สอดคล้องกับสภาพการ
จัดการเรียนการสอน ได้แก่
วิธีการวัดผล วิธีการ
ประเมินผลการสอบ 
 

1.  ครู  
1.1  พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้กิจกรรม
การเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับระดับและ
ประเภทของผู้เรียน  
1.2  วัดผลและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนให้
เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนการสอน 
1.3 ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ช่วยในการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรยีนเรียนรู้
ได้รวดเร็ว ดึงดูดความ
สนใจผู้เรียน และช่วยใน
การฝึกปฏิบัติให้มี
สมรรถนะมากขึ้น 
1.4  แก้ปัญหาของ
ผู้เรียนโดยใช้การวิจัยใน
ช้ันเรียน 
1.5  ประเมินผลความพึง
พอใจของผู้เรียน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 
1.1  กํากับ ติดตาม และ
ส่งเสริมโครงการ 
สํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ 

1. งานแนะแนว  
1.1  สํารวจข้อมูลสถาน
ประกอบการเพ่ือกําหนด
เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
สํารวจความพึงพอใจ 
1.2  พัฒนาเคร่ืองมือ 
เก็บรวบรวมข้อมูลความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการโดยผู้เช่ียวชาญ 
1.3  ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามประชากรและ
และกลุ่มตัวอย่างของสถาน
ประกอบการ 
1.4  วิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดทํารายงาน 
1.5  สรุปข้อมูล 

1. ครู 
1.1  นิเทศ ติดตาม 
นักศึกษาฝึกงาน และผู้
จบการศึกษาทีไ่ด้ 
งานทําในสถาน
ประกอบการ 
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มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบรหิารจัดการอาชีวศึกษา 
3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรอืวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. ประชุมกรรมการ
สถานศึกษา/วิทยาลัย 
2. ประเมินความพึง
พอใจคณะกรรมการ
สถานศึกษา/วิทยาลัยใน
การปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา 
4. งานจัดทําแผนภูมิ
บริหารสถานศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฝ่ายบริหาร 
1.1  จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาปีละ 3 ครั้ง 
  

1. งานบริหาร 
1.1 ประเมินผลการบริหาร
จัดการด้วยแบบสอบถาม
หรืองานวิจัย 
1.2 สรุปรวบรวมข้อมูล
ระดับคุณภาพการ
บริหารงานของผู้บริหาร   ที่
มีคุณภาพจัดทําเป็น
สารสนเทศตาม 3.5 
1.3 จัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาโดยยึดมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาเป็นหลัก 
และทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 
1.4 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปี 
 

1. ครูและบุคลากรทุก
คน 
1.1 มสี่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ 
1.2 นําเสนอความคิด
เชิงบวกในการบริหาร
จัดการ 
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3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา 
2. งานจัดทําแผนภูมิ
บริหารสถานศกึษา 
 
 

1. ฝ่ายบริหาร 
บริหารจัดการให้ทุก
แผนก/ฝ่ายเกิดคุณภาพ
การบริหารงานดังน้ี 
1.1 การมอบหมาย
ภาระหน้าที่อย่างชัดเจน 
1.2 ปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสถานศึกษา
และแผน ปฏิบัติการที่
สอดคล้องกันรวมถึง
รายงานผลตามแผน 
ปฏิบัติการ 
1.3 ครูและบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการพิจารณา
ดําเนินการโครงการ 
1.4 สามารถนํานโยบาย
และดําเนินโครงการให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ภายในซึ่งต้องสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
1.5 ความสมานฉันท์ 
ความสามัคคีภายในและ
การสนับสนุนจาก
ภายนอก 
 
 

2. งานบริหาร 
1.1 ประเมินผลการบริหาร
จัดการด้วยแบบสอบถาม
หรืองานวิจัย 
1.2 สรุปรวบรวมข้อมูล
ระดับคุณภาพการ
บริหารงานของผู้บริหาร   ที่
มีคุณภาพจัดทําเป็น
สารสนเทศตาม 3.5  
1.3 จัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาโดยยึดมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาเป็นหลัก 
และทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 
1.4 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปี 
 

2. ครูและบุคลากรทุก
คน 
1.1 มสี่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ 
1.2 นําเสนอความคิด
เชิงบวกในการบริหาร
จัดการ 
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3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. แบบประเมิน
คุณลักษณะผูเรียน 
2. โครงการที่ตองการ
รองรับเอกลักษณเปน
กิจกรรมรณรงคให
นักเรียนแตงกาย
ถูกตองตามระเบียบ
ของโรงเรียน  
3. โครงการสงเสริมให
นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
4. โครงการที่บอกถึง
ตามพันธกิจ ปรัชญา
วิสัยทศัน 
 

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
จริยธรรมคานิยมที่ดี
งามในวิชาชีพมี
บุคลิกภาพทีเ่หมาะสม   
และมีมนุษยสมัพันธที่ดี 
1.3 วิจัยเก่ียวกับ
คุณธรรมนําวชิาชีพ 
1.4 ประเมินผลและ
รายงานถึงคุณธรรม
จริยธรรมที่ไดดําเนิน 
การในแผนการจัดการ
เรียนรูและจํานวน
ผูเรียนที่ผานการ
ประเมิน 
2. ครูที่ปรึกษา 
2.1  แกปญหาผูเรียนที่
ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
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3.4  ระดับคณุภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. ประชุมกรรมการ
สถานศึกษา/วิทยาลัย 
2. ประเมินความพึง
พอใจคณะกรรมการ
สถานศึกษา/วิทยาลัยใน
การปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
 

2. ฝายบริหาร 
บริหารจัดการใหทุก
แผนก/ฝายเกิดคุณภาพ
การบริหารงานดังน้ี 
1. การมอบหมาย
ภาระหนาที่อยางชัดเจน 
2. ปฏิบัตติามแผนพัฒนา
สถานศึกษาและแผน 
ปฏิบัติการที่สอดคลอง
กันรวมถึงรายงานผล
ตามแผน ปฏิบัติการ 
3. ใหครูและบคุลากรมี
สวนรวมในการพิจารณา
ดําเนินการโครงการ 
4. สามารถนํานโยบายและ
ดําเนินโครงการให
สอดคลองกับมาตรฐาน
ภายในซึ่งตองสามารถ
ปฏิบตัิไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
5. ความสมานฉันท 
ความสามัคคภีายในและ
การสนับสนุนจาก
ภายนอก 
6การแกไขปญหาเฉพาะ
หนาใหงานมี
ประสิทธิภาพและเกิด
การยอมรับ 
7. การพัฒนาองคกรไปสู
องคกรแหงการเรียนรู 
8. มีระบบการควบคุม
ภายใน 

3. งานบริหาร 
1.1 ประเมินผลการบริหาร
จัดการดวยแบบสอบถาม
หรืองานวิจัย 
1.2 สรุปรวบรวมขอมูล
ระดับคุณภาพการ
บริหารงานของผูบริหาร   
ที่มีคุณภาพจัดทําเปน
สารสนเทศตาม 3.5  
1.3 จัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาโดยยึด
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
เปนหลัก และทุกฝายมี
สวนรวม 
1.4 ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป 
 

3. ครูและบคุลากรทุก
คน 
1.1 มีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ 
1.2 นําเสนอความคิด
เชิงบวกในการบริหาร
จัดการ 
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3.5  ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ 
 

1. ฝ่ายธุรการ-การเงิน 
1.1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
จัดการความรู้ 
1.2 นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลระบบ
สารสนเทศของ
สถานศึกษา 

1. งานสารสนเทศ 
1.1 เก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่
จําเป็นในการพัฒนา
สถานศึกษา 
1.2 จัดหาระบบและ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศ 
1.3 จัดระบบเครือข่ายการ
เช่ือมโยงให้ทั่วถึงทั้ง
สถานศึกษา 
1.4 จัดระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร 
1.5 ประเมินประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจของ
ระบบ 
1.6 ปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ให้ทันสมัย 
1.7 ดูแลบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศให้ทันสมัยใช้งาน
ได้รวดเร็ว 
1.8 สรุปประเมินผลระดับ
คุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศ และการจัดการ
ความรู้ เพ่ือการรองรับการ
ประเมินภายในและ
ภายนอก  
 
 
 
 

1. ผู้บริหาร ครแูละ
บุคลากร 
1.1 ใช้ระบบสารสนเทศ
โดยคํานึงถึงพระราช- 
บัญญัติการกระทําผิด
ทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2551 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการสถาน –
ศึกษาปลอดยา 
เสพติด 
2. โครงการโรงเรียนสี
ขาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 
1.1 พัฒนาระบบดูแล
ผู้เรียน 
1.2 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดําเนินการแก้ปัญหา
ผู้เรียนที่ต้องการเลิกยา
เสพติด 
 
 

1. งานปกครอง 
1.1 จัดการตรวจสารเสพ
ติดทั้งสุราบุหรี่ สารเสพติด
ชนิดต่างๆ 
1.2 จัดการแก้ปัญหา
ผู้เรียนที่ติดยาเสพติด 
1.3 สรุปรวบรวมข้อมูล
จํานวนคร้ังของการจัด 
บริการตรวจสารเสพติด
ให้กับผู้เรียนทัง้หมดใน
โรงเรียน จํานวนผู้มีปัญหา
ยาเสพติด การแก้ปัญหา  
2. งานครูที่ปรึกษา 
2.1 จัดระบบและวิธีการ
ให้ครูที่ปรึกษาดูแลผู้เรียน
ที่มีปัญหายาเสพติด 
 
 
 

1. ครูที่ปรึกษา 
1.1 ดูแลผู้เรียนทีม่ี
แนวโน้มติดยาเสพติด 
ผู้เรียนที่ติดยาเสพติด 
และผู้เรียนทีกํ่าลังเลิก
หรือเลิกยาเสพติดเป็น
พิเศษ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการพัฒนา
ระบบดูแลผู้เรยีน 

1. ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 
1.1 พัฒนาระบบดูแล
ผู้เรียน 
1.2 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนิน 
การของครูที่ปรึกษา 
1.3 จัดประชุมช้ีแจง
ภาระหน้าที่ของครูที่
ปรึกษา 

1. งานครูที่ปรึกษา  
1.1 จัดทําแผนครูทีป่รึกษา
พบผู้เรียนโดยทุกคร้ังให้มี
กิจกรรมทีส่ามารถดูแล
ผู้เรียนให้เรียนจนจบ
การศึกษา และแก้ปัญหา
การออกกลางคัน 
1.2 สรุปรวบรวมข้อมูล
จํานวนคร้ังของการจัดให้
ผู้เรียนพบครูทีป่รึกษา 
 

1. ครูที่ปรึกษา 
1.1 ติดตาม แนะนํา ให้
คําปรึกษาเกี่ยวการเรียน 
การคํานวณหาค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียแก่นักเรียน
นักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมทิัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
4. โครงการพัฒนา
เทคนิคการจัดการเรียน
การสอน 
5. โครงการพัฒนาการ
วัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน 
6. โครงการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนการสอน 

3.  ฝ่ายวิชาการ  
3.1 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 
3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติ 
การพัฒนาเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอน 
3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติ 
การพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 
3.4 พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีการจัดการ
เรียนการสอน 
3.5 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วยการ
วิจัยและพัฒนา 
3.6 ศึกษาความพึงพอ 
ใจของผู้เรียนต่อคุณภาพ
การสอนของผู้สอนเป็น
รายวิชาและภาพรวม  

1.  งานหลักสูตรและงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน  
1.1  เสนอต้ังคณะกรรม 
การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน 
1.2  จัดแผนการเรียนและ
ตารางเรียนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละระดับ และแต่
ละประเภท 
1.3  เก็บรวบรวมผลความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการสอนของผู้สอน
เป็นรายวิชาและภาพรวม
วิเคราะห์ผลแล้วสรุป
ภาพรวม 
2.  งานสื่อการเรียนการ
สอน 
2.1  สํารวจความต้องสื่อ
และเทคโนโลยี 
2.2  เสนอจัดซื้อจัดหาสื่อ
และเทคโนโลยี 
3.  งานวัดผลและประเมิน 
ผล   
3.1  จัดการรูปแบบการวัด
และประเมินผลให ้
สอดคล้องกับสภาพการ
จัดการเรียนการสอน ได้แก่
วิธีการวัดผล วิธีการ
ประเมินผลการสอบ 
 

1.  ครู  
1.1  พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้กิจกรรม
การเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับระดับและ
ประเภทของผู้เรียน  
1.2  วัดผลและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนให้
เหมาะสมกับสภาพการ
เรียนการสอน 
1.3 ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ช่วยในการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรยีนเรียนรู้
ได้รวดเร็ว ดึงดูดความ
สนใจผู้เรียน และช่วยใน
การฝึกปฏิบัติให้มี
สมรรถนะมากขึ้น 
1.4  แก้ปัญหาของ
ผู้เรียนโดยใช้การวิจัยใน
ช้ันเรียน 
1.5  ประเมินผลความพึง
พอใจของผู้เรียน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพัฒนา
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 

1. ฝ่ายวิชาการ  
1.1 จัดทําโครงการ
พัฒนาครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ ในแผนกวิชาให้
มีความเพียงพอ 
เหมาะสม และทันสมัย  
1.2 เสนอจัดซือ้จัดหา
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ตามโครงการพัฒนา
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
1.3 จัดทําแผนการ
บํารุงรักษาครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 

1. แผนก/สาขาวิชา   
1.1 จัดทําประวัติและแผน
ดูแลบํารุงรักษา ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ 
1.2 ประเมินความพึงพอ ใจ
ในการใช้ครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา 
2. งานการเงิน 
2.1 จัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ 
2.2 สํารวจความต้องการ
และความเหมาะสมของ
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ในแต่
ละสาขาวิชาแล้วสรุปผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คร ู 
1.1 จัดการดูแล
บํารุงรักษาการใช้
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
1.2 ปรับปรุงการใช้งาน
ตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการอบรม
สัมมนาภายในโรงเรียน 
2. โครงการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
อบรมสัมมนาภายนอก 
3. โครงการส่งเสริมให้
บุคลากรศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึน้ 
 
 

1. ฝ่ายบุคลากร  
1.1 จัดทําโครงการ
พัฒนาบุคลากรตาม
วิชาชีพที่สอน 
1.2 ส่งเสริมบุคลากรใน
การศึกษาต่อระดับที่
สูงขึ้น 
1.3 จัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมสมัมนา
ภายนอก 

1. งานพัฒนาบุคลากร  
1.1 สํารวจความต้องการ
พัฒนาบุคลากร ตาม
สาขาวิชาที่สอน  
1.2 จัดการพัฒนาบุคลากร
ตามสาขาวิชาที่สอน  
1.3 สรุปรวบรวมข้อมูลร้อย
ละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาตามหน้าที่รับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครู  
1.1 แจ้งความต้องการ
เข้ารับการพัฒนา 
1.2 นําความรู้ที่ได้มา
พัฒนาจัดการเรียนการ
สอน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการจัดทําแผน
งบประมาณจัดซื้อวัสดุ
ฝึก อุปกรณ์สําหรับการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

1.ทุกฝ่าย  
1.1 จัดทําแผน
งบประมาณจัดซื้อวัสดุ
ฝึก อุปกรณ์สําหรับการ
จัดการเรียนการสอน 
1.2 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและการ
ฝึกภาคปฏิบัติ 

 

1. แผนก/สาขาวิชา   
1.1 จัดทําแผนการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชา 
1.2 สรุปรวบรวมข้อมูล
งบประมาณที่จัดซื้อวัสดุฝึก 
อุปกรณ์สําหรบัจัดการเรียน
การสอนทั้งหมดต่อ
งบดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครู  
1.1 สํารวจวัสดุอุปกรณ์
ที่จําเป็นต้องใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
แล้วเสนอแผนกวิชาและ
งาน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ 

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

1. ฝ่ายวิชาการ 
1.1 จัดการประสานงาน
ขอรับการสนับสนุน
ทรัพยากรบุคคล เงิน 
เครื่องมือเคร่ืองจักร และ
อ่ืนๆ จากภายในและ
ภายนอก ตามสภาพ
โครงการหรือกิจกรรมที่
ต้องดําเนินการ 
 

1. แผนก/สาขาวิชา 
1.1 สํารวจรวบรวมความ
ต้องการสนับสนุนทรัพยากร
บุคคล เงิน เครื่องมือ
เครื่องจักร และอ่ืนๆ จาก
ครูผู้สอน ทั้งภายในและ
ภายนอก 
รวบรวมข้อมูล 
1.2 สรุปรวบรวมข้อมูล
โครงการกิจกรรมที่ระดม
ทรัพยากรจากฝ่ายต่างๆจาก
แผนก/สาขาวิชาต่างๆ 
 
 
 

1. คร ู
1.1 วิเคราะห์ความต้อง
สนับสนุนทรัพยากร
บุคคล เงิน เครื่องมือ
เครื่องจักร และอ่ืนๆที่
จําเป็นต้องใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมอ่ืนๆ โดย
แบ่งเป็นสิ่งที่สามารถขอ
การสนับสนุนได้จาก
ภายในสถานศึกษา และ
สิ่งที่ต้องขอรับการ
สนับสนุนจากภายนอก 
โดยต้องอยู่ในวิสัยที่
สามารถดําเนินการได้ 
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มาตรฐานท่ี 4   ด้านการบรกิารวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการสร้างอาชีพ
เพ่ือชุมชน 
2. โครงการฝึกทกัษะ
วิชาชีพเพ่ือการประกอบ
อาชีพของประชาชน 
3. โครงการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น 
ฯลฯ 

1. ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา  
1.1 ประสานงานกับ
ฝ่ายวิชาการในการ
พัฒนากิจกรรม/
โครงการ ที่ตอบสนองตัว
บ่งช้ี 
1.2 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลกิจกรรม 
2. ฝ่ายวิชาการ  
2.1 ประสานงานกับ
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษาจัด
กิจกรรมตามโครงการ 
2.2 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรม 
 

1. งานสัมพันธ์ชุมชน  
1.1 จัดกิจกรรม/โครงการ 
1.2 ประเมินโครงการจัดทํา
เป็นรูปเล่ม 
1.3 สรุปรวบรวมข้อมูล 
จํานวนของกิจกรรม/
โครงการ ที่ใหบ้ริการวิชาชีพ
และส่งเสริมความรู้ในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น     
และกิจกรรม/โครงการฝึก
ทักษะวิชาชีพเพ่ือการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน  
2. แผนก/สาขาวิชา  
2.1 จัดและสนับสนุนครู
และผู้เรียนในการทํา
กิจกรรมตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครู   
1.1 สนับสนุนและ
ควบคุมผู้เรียนทํา
กิจกรรมตามโครงการ 
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มาตรฐานท่ี 5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการหาทุน
สนับสนุนการพัฒนา 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย และโครงงาน 

1. ฝ่ายวิชาการ 
1.1 สนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงานด้วยการ
สนับสนุนผู้เช่ียวชาญ 
เทคนิคและวิธีการ และ
สนับสนุนงบประมาณ
เพ่ิมเติม 
1.2 นําวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงานที่สามารถ
นําไปสู่เชิงพาณิชย์ หรือ
ใช้ในชุมชน ทอ้งถิ่นได้ 
นําเสนอต่อผู้สนใจด้วย
วิธีการหลากหลายเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุน 

1. งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ ์
1.1 จัดการพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและ
โครงงานให้มีศักยภาพสู่เชิง
พาณิชย์ใช้ในชุมชนท้องถิ่น
และการประกวดระดับชาติ 
1.2 สรุปรวบรวมข้อมูลร้อย
ละของงบประมาณที่ใช้จริง
ในการดําเนินงานพัฒนา
ทั้งตัวบ่งช้ีที่ 5.1 และ 5.2 
รวมกับงบประมาณ
สนับสนุนจากภายนอกต่อ
งบดําเนินการยกเว้น 
งบลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คร ู
1.1 เป็นที่ปรึกษาผู้เรียน
พัฒนาโครงการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัยและโครงงาน ให้
มีศักยภาพสู่เชิงพาณิชย์
ใช้ในชุมชน ทอ้งถิ่นและ
การประกวดระดับชาติ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู    

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการเผยแพร่
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัย  และโครงงาน 

1. ฝ่ายวิชาการ 
1.1 สนับสนุนการ
เผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
และโครงงานด้วยวิธีการ
และช่องทางที่
หลากหลาย เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์  อินเทอร์เน็ต 
หนังสือพิมพ์ วารสาร 
นิทรรศการ ประชุม 
สัมมนาวิชาการ       
การนําเสนอผลงาน 
รวมถึงการนําไปใช้ 
1.2 ส่งเสริมการนํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย และโครงงานที่
สามารถนําไปสู่เชิง
พาณิชย์ หรือใช้ในชุมชน 
ท้องถิ่นได้ ใหป้ระสบ
ผลสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
1.1 คัดเลือกนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน ที่มีศักยภาพ
สามารถเผยแพร่ได้จัดทํา
แผนการเผยแพร่ให้ได้ตาม
เกณฑ์ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  
1.2 จัดการเผยแพร่และ
ประเมินผลการเผยแพร ่
1.3 สรุปรวบรวมข้อมูล 
จํานวนคร้ังและจํานวน
ช่องทางของการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย และโครงงาน 
2. งานประชาสัมพันธ์ 
2.1  ประสานงานจัด
เผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน ในสื่อวิทยุ 
โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ 
 

1. ครู 
1.1 จัดทําเอกสาร สื่อ 
หลากหลายเพ่ือเผย แพร่ 
จัดการสาธิตนํา เสนอ
รวมถึงทดลองใช้งานจริง 
1.2 ประเมินผลการนํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัยและโครงงานไป
ใช้งานจริง 
1.3 จัดทํารายงานการ
นําไปใช้เป็นบทความ
หรืองานวิจัย 
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มาตรฐานท่ี 6  ด้านการปลกูฝังจิตสาํนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1.โครงการบริการ
วิชาชีพสู่ชุมชน    
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
2.กิจกรรมกีฬาสี 
3.กิจกรรมดนตรี 
4.โครงการกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา 
5.โครงการค่ายอาสา
พัฒนา 
6.โครงการสร้างวินัยใน
การขับขี่  
7. โครงการกิจกรรม
ประจําปี ฯลฯ 
 
 
 
 

1. ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 
1.1 ประสานงานกับ
ฝ่ายวิชาการพัฒนา
กิจกรรมจากกิจกรรมที่
เป็นนโยบาย กิจกรรม
ตามความต้องการของ
ผู้เรียน และกิจกรรมของ
ชุมชน ท้องถิ่น 
1.2 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน 
การโครงการ 
2. ฝ่ายวิชาการ 
2.1 ร่วมกับฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา
พัฒนากิจกรรม ให้
แผนก/สาขาวิชาและ
ผู้เรียนแต่ละสาขาวิชา
ดําเนินการโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 
1.1 จัดโครงการ ให้มี
กิจกรรมสามารถตอบสนอง
ได้ 3 กิจกรรมหลัก 
1.2 ประเมินผลโครงการ 
1.3 สรุปรวบรวมข้อมูล
โครงการ กิจกรรม ผลการ
ดําเนินการ และสาขาวิชาที่
เข้าร่วมเป็น ร้อยละของ
สาขาวิชา/สาขางานที่มีการ
จัดกิจกรรมทั้ง  3  ประเภท
กิจกรรม  
2. แผนก/สาขาวิชา 
2.1 จัดและสนับสนุนครูและ
ผู้เรียนในการทาํกิจกรรม
ตามโครงการ 

1. คร ู
สนับสนุน และควบคุม
ผู้เรียนทํากิจกรรมตาม
โครงการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ 
2. โครงการปลูกป่าชาย
เลน 
3. โครงการร่วม
ประเพณีสําคัญของ
ท้องถิ่น 
4. กิจกรรมเกี่ยวกับชาติ  
ศาสนา  
พระมหากษัตริย์   
5. กิจกรรมรณรงค์การ
แต่งกายนิยมไทย 

1. ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 
1.1 ประสานงานกับ
ฝ่ายวิชาการพัฒนา
กิจกรรมทีส่่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
วัฒนธรรม  ประเพณี  
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
1.2 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การ
ดําเนินการโครงการ 
2. ฝ่ายวิชาการ 
2.1 ร่วมกับฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา
พัฒนากิจกรรม ใหแ้ผนก
วิชาและผู้เรียนแต่ละ
สาขาวิชาดําเนินการ
โครงการ 
2.2  นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 
1.1 จัดโครงการ ให้มี
กิจกรรมสามารถตอบ  
สนองได้ 2 กิจกรรมหลัก 
1.2 ประเมินผลโครงการจัด ทํา
เป็นรูปเล่ม 
1.3 สรุปรวบรวมข้อมูล
โครงการ กิจกรรมผลการ
ดําเนินการและสาขาวิชาที่
เข้าร่วมเป็นร้อยละของ
สาขาวิชา/สาขางานที่มีการ
จัดกิจกรรมทั้ง  2  ประเภท
กิจกรรม  
2. แผนก/สาขาวิชา 
2.1 จัดและสนับสนุนครู
และผู้เรียนในการทํา
กิจกรรมตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครู 
1.1 สนับสนุน และ
ควบคุมผู้เรียนทํา
กิจกรรมตามโครงการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1.โครงการบริการ
วิชาชีพสู่ชุมชน    
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
2.กิจกรรมกีฬาสี 
3.กิจกรรมดนตรี 
4.โครงการกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา 
5.โครงการค่ายอาสา
พัฒนา 
6.โครงการสร้างวินัยใน
การขับขี่  
7. โครงการกิจกรรม
ประจําปี ฯลฯ 
 
 
 
 

1.ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 
1.1 ประสานงานกับฝ่าย
วิชาการพัฒนากิจกรรม
จากกิจกรรมทีเ่ป็น
นโยบาย กิจกรรมตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
และกิจกรรมของชุมชน 
ท้องถิ่น 
1.2 นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน 
การโครงการ 
2.ฝ่ายวิชาการ 
2.1 ร่วมกับฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา
พัฒนากิจกรรม ให้
แผนก/สาขาวิชาและ
ผู้เรียนแต่ละสาขาวิชา
ดําเนินการโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 
1.1 จัดโครงการ ให้มี
กิจกรรมสามารถตอบสนอง
ได้ 3 กิจกรรมหลัก 
1.2 ประเมินผลโครงการ 
1.3 สรุปรวบรวมข้อมูล
โครงการ กิจกรรม ผลการ
ดําเนินการ และสาขาวิชาที่
เข้าร่วมเป็น ร้อยละของ
สาขาวิชา/สาขางานที่มีการ
จัดกิจกรรมทั้ง  3  ประเภท
กิจกรรม  
2. แผนก/สาขาวิชา 
2.1 จัดและสนับสนุนครูและ
ผู้เรียนในการทาํกิจกรรม
ตามโครงการ 

1.คร ู
สนับสนุน และควบคุม
ผู้เรียนทํากิจกรรมตาม
โครงการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ 
2. โครงการปลูกป่าชาย
เลน 
3. โครงการร่วมประเพณี
สําคัญของท้องถิ่น 
4. กิจกรรมเกีย่วกับชาติ  
ศาสนา  
พระมหากษัตริย์   
5. กิจกรรมรณรงค์การ
แต่งกายนิยมไทย 

1.ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา 
1.1 ประสานงานกับฝ่าย
วิชาการพัฒนากิจกรรมที่
ส่งเสริมการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
1.2 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การ
ดําเนินการโครงการ 
2.ฝ่ายวิชาการ 
2.1 ร่วมกับฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา
พัฒนากิจกรรม ใหแ้ผนก
วิชาและผู้เรียนแต่ละ
สาขาวิชาดําเนินการ
โครงการ 
2.2 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 
1.1 จัดโครงการ ให้มี
กิจกรรมสามารถตอบ  
สนองได้ 2 กิจกรรมหลัก 
1.2 ประเมินผลโครงการจัด ทํา
เป็นรูปเล่ม 
1.3 สรุปรวบรวมข้อมูล
โครงการ กิจกรรมผลการ
ดําเนินการและสาขาวิชาที่
เข้าร่วมเป็นร้อยละของ
สาขาวิชา/สาขางานที่มีการ
จัดกิจกรรมทั้ง  2  ประเภท
กิจกรรม  
2 แผนก/สาขาวิชา 
2.1 จัดและสนับสนุนครูและ
ผู้เรียนในการทาํกิจกรรม
ตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คร ู
สนับสนุน และควบคุม
ผู้เรียนทํากิจกรรมตาม
โครงการ 
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มาตรฐานท่ี 7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการพัฒนา
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. สํานักงานประกัน
คุณภาพภายใน 
1.1 พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
1.2 จัดการประเมิน
ตนเองประจําปีและ
จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
1.3 พัฒนามาตรฐาน
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพ่ือ
เตรียมพร้อมรับการ
ประเมินภายนอกจาก 
สมศ. 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
1.1 พัฒนาคู่มือและ
แผนการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 
1.2 รวบรวมเอกสารตาม
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีตาม
งานและแผนก/สาขาวิชา
และจัดการประเมินคุณภาพ
ภายในประจําปี 
1.3 ประเมินและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพใน
โรงเรียนให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
เป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร 
เป็นส่วนหน่ึงของงานประจํา 
1.4 จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
1.5 จัดการให้มีการตรวจ
ประเมินภายในเป็นประจํา
ทุกปี 
1.6 สรุปประเมินผลระบบ
และกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีที่ 
42  
2. แผนก/สาขาวิชา 
2.1 จัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนามาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในแผนก/
สาขาวิชา ตามแผนพัฒนา
โรงเรียน 
2.2 มอบหมายภารกิจตาม
ตัวบ่งช้ีให้กับครูในแผนก/
สาขาวิชา  
2.3 นิเทศ กํากับ ติดตาม 
2.4 รวบรวมผลการ
ดําเนินการ ผลสรุปรายงาน
จากครูผู้สอน 
2.5 จัดทํารายงาน SAR

1. ครูและบุคลากรทุก
คน 
1.1 ศึกษามาตรฐาน
การอาชีวศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก 
1.2 กําหนดสิ่งที่จะ
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน
และคุณภาพของการ
ประกันคุณการศึกษา 
1.3 ปฏิบัติงานโดย
คํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิที่ทํา
ให้เกิดมาตรฐานตามตัว
บ่งช้ี 
1.4 จัดทําสรุปรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน/
รายงานการประเมิน
ตนเอง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาโรงเรียน 

1. ฝ่ายบริหาร 
1.1 พัฒนาแผนพัฒนา
สถานศึกษาและแผน 
ปฏิบัติการโดยนํา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
และตัวบ่งช้ีเป็นหลักและ
นําข้อเสนอแนะของการ
ประเมินภายในของ
สถานศึกษา   โดย
หน่วยงานต้นสังกัดและ
การประเมินจากภายนอก
เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

1.งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
1.1 จัดทําเอกสารสรุป
รายงานการประเมินตนเอง 
การประเมินภายในของ
สถานศึกษา  โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด และการประเมิน
ภายนอก รายงานต่อ
กรรมการสถานศึกษาและ
สาธารณชน 
1.2 จัดทําแผนการพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะของการ
ประเมินภายในของ
สถานศึกษา  โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด และการประเมิน
จากภายนอก 
1.3 ประเมินการ
ดําเนินการของคณะ 
กรรมการตัวบ่งช้ีที่เป็น
ตัวอย่างของการดําเนินการ  
1.4 ประเมินการปฏิบัติ
ของแผนก งาน และ
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทํา
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามตัวบ่งช้ี 
เป็น The Best Practice  
1.5 สรุปประเมินผล
ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีที่ 
7.2 
 
 

1. ครูและบุคลากรทุก
คน 
1.1 ศึกษารายงานการ
ประเมินตนเอง รายงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด และ
รายงานประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดย สมศ. 
1.2 ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิ 
และข้อเสนอแนะที่ทําให้
เกิดมาตรฐานตามตัว
บ่งช้ี เกิดคุณภาพในการ
จัดการศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 8 มาตรฐานการเรียนร่วม 
 
ตัวบ่งชี้ที ่8.1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศกัยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. งานบริการสอนซ่อม
เสริม 
2. งานบริการสอนเสริม 
3. งานบริการสอนพิเศษ
ก่อนสอบ 
4. งานจัดบริการสื่อ สิ่ง
อํานวยความสะดวกใน
การสอบ  

5. งานบริการอ่านหนังสือ 
เอกสารหรือข้อสอบเป็น
ภาษามือ 
6. งานบันทึกและสําเนา
เทปวีดิทัศน์  การเรียน
การสอน 

1. ฝายวิชาการ  
1.1 พัฒนาครูผูสอนให
สามารถจัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการ
ใหเหมาะสมกับสภาพ
ของผูเรียนโดยที่ผูเรียน
สมารถนํามาใช
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 
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ตัวบ่งชี้ที ่8.2 ครูเข้ารบัการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนร่วม 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. งานล่ามภาษามือ 

2. งานผู้ช่วยจดคํา
บรรยาย 
 
 
 

 

1. ฝายวิชาการ  
1.1  พัฒนาครูผูสอน
ผูเรียนรวม 
1.2  นิเทศ กํากับ 
ติดตาม และประเมินผล 

1. งานวัดและประเมินผล  
1.1 สรุปรวบรวมผลการ
เรียนในรายวชิาที่มีเกรด
ไมต่ํากวา 2.00  
1.2 จัดหาส่ือ ที่เหมาะสม
กับผูเรียน 
1.3  วิเคราะหรายวิชาที่มี
จํานวนผูเรียนที่มีผล 
สัมฤทธิท์างการเรียนต่ํา
กวาเกณฑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูวิชาภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ 
1.1 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู 
นวัตกรรม และส่ือ 
เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะ
ในการสื่อสาร ดานการ
ฟง การอาน การเขียน 
และการสนทนา 
1.2  ทําวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือแกปญหาผูเรียน
อยางเปนระบบ 
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ตัวบ่งชี้ที ่8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนด ไว้ในแผนปฏิบัติ
การจัดการเรียนร่วม  

 

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. งานแนะแนวด้าน
อาชีพและการศึกษาต่อ 
2. งานเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าทํางานในสถาน
ประกอบการ 
3. งานบริการจัดหางาน 
4. โครงการเย่ียมนักเรียน
ที่บกพร่องทางการได้ยิน
ตามสถานประกอบการ 

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 
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ตัวบ่งชี้ที ่8.4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรว่มในโรงเรียน ให้ผู้เรียนและครอบครัวสามารถ
เข้าถึงและใชป้ระโยชน์ได้  

 

โครงการ/กิจกรรม ฝ่าย แผนก/สาขาวิชา/งาน ครูและบุคลากร 
1. โครงการจัดหา/จัดซื้อ
เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอํานวย
ความสะดวก 
2. โครงการขอเคร่ืองช่วย
ฟังให้กับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้
ยิน 
3. โครงการอุปกรณ์ช่วย
ฟังระบบ FM 
4. โครงการฝึกพูด 

1. ฝายวิชาการ  
1.1  จัดฝกอบรม
การใช
คอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตใหกับ
ผูเรียนใหทัว่ถงึ 
1.2  นิเทศ กํากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

1. แผนก/สาขาวิชา  
1.1 กําหนดรายวิชาชีพที่ใช
ความรูและเทคโนโลยีที่จําเปน
ในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน
รายวิชาทีใ่ชเคร่ือง
คอมพิวเตอร และโปรแกรม
สําเร็จรูปตางๆ 1.2 นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพ 
1.3  สรุปรวบรวมขอมูลราย
วิชาชีพ  จํานวนผูเรียน ทีใ่ช
ความรูและเทคโนโลยีที่จําเปน
ในการศึกษาคนควาและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 
2. งานหองสมุด  
2.1  จัดหาส่ือและเทคโนโลยี
เพ่ือบริการคนควา 
3. งานสื่อการเรียนการสอน 
3.1  สํารวจความตองการและ
จัดหาส่ือและครุภัณฑ 

1. ครู 
1.1  รายวชิาที่ถูก
กําหนดหรือทุกรายวิชา
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู
ใหผูเรียนมีการใช
ความรูและเทคโนโลยีที่
จําเปนในการศึกษา
คนควา เชน 
อินเทอรเน็ต และใช
เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน 
การเขียนแบบดวย
คอมพิวเตอร การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
วิชาชีพ เคร่ืองควบคุม
อัตโนมัติ 
1.2  ประเมินผลและ
เก็บรวบรวมขอมูล
ผูเรียนเสนอแผนก 
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ปฏิทินปฏิบติังาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ปีการศึกษา  2556 
ลําดบั
ท่ี 

รายการปฏบิัต ิ ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เก่ียวข้อง 

1 ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามสาขาวิชา ปี
การศึกษา 2555 
ประชุมประกันคุณภาพ 13.00 

20-22 พฤษภาคม 2556 
 
 

- งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
- หัวหน้าฝ่ายทุกสาขาวิชา 

2 ประชุมและแจกเคร่ืองมืองานประกันคุณภาพ
ภายในเพ่ือจัดทํารายงานประจําปี 

28 พฤษภาคม 2556 งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

3 ส่งรายงานการศึกษาตนเองของงานต่าง ๆ แต่
ละฝ่าย (SSR) 

พุธ 5 มิถุนายน 2556 - งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
- หัวหน้าฝ่ายทุกสาขาวิชา 

4 จัดทํารายงานประจําปีตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษาภายใน พ.ศ. 2555 

10-13 มิถุนายน 2556 อ.การวรัศว์, อ.พระนาย 

5 เสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ประจําปี
การศึกษา 2555 ให้กับต้นสงักัด สช. 

พุธ 17 มิถุนายน 2556 อ. ปิติ 

6 ประชุมประกันคุณภาพ 13.00 พุธ 19 มิถุนายน 2556  
7 ประชุมประกันคุณภาพ 13.00 พุธ 17 กรกฎาคม 2556  
8 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 3  

           กรกฎาคม 2556 งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

9 ประชุมประกันคุณภาพ 13.00 พุธ 21 สิงหาคม 2556  
10 ประชุมประกันคุณภาพ 13.00 พุธ 18 กันยายน 2556  
11 ประชุมประกันคุณภาพ 13.00 พุธ 9 ตุลาคม 2556  
12 ประชุมประกันคุณภาพ 13.00 พุธ 20 พฤศจกิายน 2556  
13 ประชุมประกันคุณภาพ 13.00 พุธ 18 ธันวาคม 2556  
14 ประชุมประกันคุณภาพ 13.00 พุธ 22 มกราคม 2557  
15 ประชุมประกันคุณภาพ 13.00 พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2557  
16 ประชุมประกันคุณภาพ 13.00 พุธ 19 มีนาคม 2557  
17 ประชุมประกันคุณภาพ 13.00 พุธ 9 เมษายน 2557  

 


