
 
 

 
 
  
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

        

                                                          
  
  

คูมือคูมือ....  

วิทยาลัยเทคนิคอางทองวิทยาลัยเทคนิคอางทอง 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ตามระเบยีบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามระเบยีบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วาดวยการบรหิารสถานศึกษา พวาดวยการบรหิารสถานศึกษา พ..ศศ. . 25522552 

การดําเนินการประกันคุณภาพภายในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 



    ก 

คาํนํา 

 

  เอกสาร “คู่มือดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน ตามระเบียบสํานกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา วา่ดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552” เล่มน้ีเป็นคู่มือที่ใช้ในการประกนัคุณภาพภายใน 

วทิยาลยัเทคนิคอ่างทอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บุคลากรใชเ้ป็นคู่มือในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ตามระเบียบสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าดว้ยการบริหารสถานศึกษา 

พ.ศ. 2552  ซ่ึงประกาศใช้เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2552  ซ่ึงปัญหาสําคญัคือการประกนัคุณภาพการศึกษา

ส่วนมากดาํเนินการในลกัษณะเก็บรวบรวมขอ้มูลเพียงเพื่อใหไ้ดผ้ลตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี ขาดการนาํ

มาตรฐานการอาชีวศึกษาไปจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา และขาดการกาํหนดภารกิจการประกนั

คุณภาพภายใจให้บุคลากรปฏิบติั  เอกสารเล่มน้ีใชร่้วมกบัเอกสาร “มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน

สาํหรับวทิยาลยัเทคนิคและวทิยาลยัการอาชีพ” และ “ระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วา่

ดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552” และสามารถประยุกตใ์ชก้บักลุ่มวิทยาลยัอ่ืน ๆ โดยการวิเคราะห์

ตวับ่งช้ีของมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในเพิ่มเติม 

  คู่มือน้ีไดรั้บความอนุเคราะห์ขอ้มูลจากศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคกลาง, ในการ

จดัทาํคู่มือตน้แบบเพื่อใหส้ถานศึกษานาํไปประยุกตใ์ช ้จึงทาํให้ไดเ้อกสารคู่มือท่ีสมบูรณ์สามารถใชเ้ป็น

แนวทางกาํกบัติดตาม และตรวจสอบการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน เป็นการเตรียมพร้อมรับการ

ประเมินภายนอกจากสาํนกังานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

 

งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

วทิยาลยัเทคนิคอ่างทอง 
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สารบญั 

 

 หนา้ 

คาํนาํ ก 

สารบญั ข 

คาํแนะนาํการใชคู่้มือ ง 

ตอนท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 1 

 การประกนัคุณภาพการศึกษา 1 

 ประโยชน์ของการประกนัคุณภาพการศึกษา 1 

 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 2 

 การประเมินคุณภาพภายนอก 3 

 การประกนัคุณภาพภายใน 3 

 หลกัการการประกนัคุณภาพภายใน 5 

 การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 5 

 ขั้นตอนการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในโดยใชว้งจร PDCA 7 

ตอนท่ี 2 การพฒันามาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 

 ความหมายของวธีิการเชิงระบบ (System Approach) 8 

 องคป์ระกอบของวธีิเชิงระบบ 8 

 ลกัษณะสาํคญัของวธีิเชิงระบบ 9 

 ขั้นตอนของวธีิเชิงระบบ 9 

 การประยกุตใ์ชว้ธีิเชิงระบบ 10 

 รูปแบบการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน ตามระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการ 10 

  การอาชีวศึกษา วา่ดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552  

 การประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา 11 

 วธีิท่ี 1  การประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษา 12 

  โดยการนาํผลการปฏิบติังานมาสรุปเขียนรายงานการประเมินตนเอง  

 วธีิท่ี 2  การประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษา 13 

  โดยการสร้างเคร่ืองมือวดั  

 แนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 14 

 การจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา 15 

 การวเิคราะห์ปัจจยัสู่ความสาํเร็จ 17 

 



 ค 

สารบัญ  (ต่อ) 

 

 หนา้ 

 การวเิคราะห์ภารกิจของฝ่าย แผนก งาน ครู และบุคลากร 18 

 การกาํหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติม 19 

 การสร้างแบบสรุปรายงานการประเมินตนเอง 21 

 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 21 

ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ปัจจยัสู่ความสาํเร็จตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานการประกนัคุณภาพ 23 

 ภายในสถานศึกษา กรณีวทิยาลยัเทคนิคและวทิยาลยัการอาชีพ  

ตอนท่ี 4 การวเิคราะห์ภารกิจการประกนัคุณภาพภายในของฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 32 

ตอนท่ี 5 การเขียนรายงานการประเมินตนเองสาํหรับแผนกวชิา/สาขาวชิาและงาน 77 

ตอนท่ี 6 การเขียนรายงานการปฏิบติังานและการประเมินตนเองส่วนบุคคลของครูผูส้อน 87 

ตอนท่ี 7 แบบสรุปขอ้มูลการประกนัคุณภาพภายใน 97 

บรรณานุกรม  

ภาคผนวก  

 ตารางวเิคราะห์ภารกิจของฝ่าย แผนกวชิา และงาน  

 ระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วา่ดว้ยการบริหารสถานศึกษา  

  พ.ศ. 2552  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 



 ง 

คาํแนะนําการใช้คู่มอื 

 

  คู่มือดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 น้ี เป็นคู่มือสําหรับผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนใน

สถานศึกษา ใช้เป็นคู่มือในการดาํเนินการเพื่อให้การจดัอาชีวศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน โดแบ่งเน้ือหา

ออกเป็น 7 ตอน ไดแ้ก่  

  ตอนท่ี 1   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา    

  ตอนท่ี 2   การพฒันามาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา    

  ตอนท่ี 3   การวเิคราะห์ปัจจยัสู่ความสาํเร็จตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานการประกนัคุณภาพ 

   ภายในสถานศึกษา กรณีวทิยาลยัเทคนิคและวทิยาลยัการอาชีพ 

 ตอนท่ี 4   การวเิคราะห์ภารกิจการประกนัคุณภาพภายในของฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

  ตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี    

  ตอนท่ี 5   การเขียนรายงานการประเมินตนเองสาํหรับแผนกวชิา/สาขาวชิา และงาน 

  ตอนท่ี 6 การเขียนรายงานการปฏิบติังานและการประเมินตนเองส่วนบุคคลของครูผูส้อน

  ตอนท่ี 7   แบบสรุปขอ้มูลตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี    

 

 

สถานศึกษาควรดําเนินการดังนี้ 
 

 1.   ผู้อาํนวยการ    

  1.1  จดัประชุมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ให้ผูรั้บผิดชอบฝ่าย แผนก/งาน วิเคราะห์ปัจจยัสู่

ความสําเร็จตามตวัช้ีวดั กาํหนดโครงการ/กิจกรรม ให้บุคลากรได้วิเคราะห์และ

กาํหนดภารกิจการประกนัคุณภาพของฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร ทุกคนใน

สถานศึกษา แล้วมอบหมายการจดัทาํคู่มือดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา  

  1.2  จดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษาโดยมีเป้าหมายให้บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของ

สถานศึกษา โดยมีมาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นตวักาํกบั  

  1.3  มอบหมายภารกิจใหก้บัฝ่าย แผนก งาน ครูและบุคลากร โดยการจดัทาํคาํสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี พร้อมกาํหนดรายช่ือผูรั้บผิดชอบตามตวั

บ่งช้ีและหน้าทีใ่ช้ชัดเจน โดยมีคู่มือดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในแนบทา้ย

คาํสั่ง  



 จ 

  1.4  กาํกบั ติดตาม และส่งเสริมการประกนัคุณภาพภายใน ตามภารกิจ ให้ดาํเนินการ

ตามกระบวนการ PDCA  

 2.   รองผู้อาํนวยการ    

  2.1  ดาํเนินการตามแผนพฒันาสถานศึกษา และคู่มือดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  

  2.2  จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดฝึกอบรม จดัดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่

กาํหนด  

  2.3  กาํกบั ติดตาม และส่งเสริมการดาํเนินการโครงการ/กิจกรรม  

  2.4  นิเทศ กาํกับ ติดตาม และส่งเสริมการปฏิบติังานในฝ่ายให้บรรลุผลสําเร็จตาม

ภารกิจ และการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี  

  2.5  รวบรวมรายงานการประเมินตนเอง หรือสรุปผลการปฏิบติังาน หรือรายงานผลการ

ปฏิบติังานของแผนก สาขาวชิา งาน ครูและบุคลากร เพือ่รวบรวมสรุปจดัทาํเป็น

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 

 3.   หัวหน้างาน    

  3.1  ประชุมทาํความเขา้ใจและมอบหมายภารกิจหนา้ท่ีรับผดิชอบกบัครูและบุคลากร  

  3.2  รวบรวมรายชื่อครูและบุคลากรที่ตกลงรับมอบหมายภารกิจตามตัวบ่งช้ีให้

สถานศึกษาออกคาํสั่ง  

  3.3  ดาํเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามคู่มือดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  

  3.4  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังานตามปกติ  

  3.5  สรุปขอ้มูลตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีที่รับผิดชอบตามแบบสรุปขอ้มูลการประกนั

คุณภาพภายในของหวัหนา้งาน รายงานต่อฝ่ายท่ีสังกดั  

  3.6  นิเทศ กาํกบั ติดตามและส่งเสริมการปฏิบติังานในงานที่รับผิดชอบให้บรรลุผล

สาํเร็จตามภารกิจและการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี  
 

 4.   หัวหน้าแผนกวชิา    

  4.1  ประชุมทาํความเข้าใจและมอบหมายภารกิจหน้าที่รับผิดชอบกับครูผูส้อนใน

แผนก/สาขาวชิา  

  4.2  รวบรวมรายช่ือครูท่ีตกลงรับมอบหมายภารกิจตามตวับ่งช้ีใหส้ถานศึกษาออกคาํสั่ง  

  4.3  ดาํเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่แผนกวิชารับผิดชอบตามภารกิจตามคู่มือ

ดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  

  4.4  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการปฏิบติังาน การจดัการเรียนการสอนของครูในแผนกวชิา  

  4.5  สรุปขอ้มูลตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีที่รับผิดชอบตามแบบสรุปขอ้มูลการประกนั

คุณภาพภายในของแผนกวชิา รายงานต่อฝ่ายวชิาการ  



 ฉ 

  4.6  นิเทศ กํากับ ติดตามและส่งเสริมการปฏิบัติงานในแผนกวิชาที่รับผิดชอบให้

บรรลุผลสาํเร็จตามภารกิจและการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี  

 5.   ครูและบุคลากร ทุกคนในสถานศึกษา    

  5.1  ศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานและตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพภายใน

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรฐานและตวับ่งช้ีการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.)  

  5.2  วิเคราะห์ภารกิจตามตวับ่งช้ีของมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตวับ่งช้ีตามการประเมิน

ภายนอก โดยสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และที่

สถานศึกษากาํหนดข้ึนจากเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  

  5.3  รับภารกิจจากฝ่าย หวัหนา้งาน หวัหนา้แผนกวชิา  

  5.4  พฒันาการปฏิบติังาน การจดัการเรียนการสอน ของตนเองตามที่กาํหนดในคู่มือ 

และให้บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี ทั้ งภายในและภายนอกที่ตนเอง

รับผดิชอบ ผลผลิตท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดแ้ก่ผูเ้รียน  

  5.5  สรุปผลการปฏิบติังาน ผลการจดัการเรียนการสอน และผลการดาํเนินโครงการ/

กิจกรรม เสนอทั้งที่ได้รับมอบหมายและทาํโดยความสมคัรใจ  รายงานต่อฝ่าย/

แผนกวชิา งานท่ีเก่ียวขอ้ง  

  5.6  จัดทํารายงานการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองส่วนบุคคล เพื ่อเสนอ

สถานศึกษา เม่ือส้ินภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2  
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ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 6  มาตรฐานและการประกนั

คุณภาพการศึกษา  มาตรา  47  ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดบั  ประกอบด้วย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกนัคุณภาพ

ภายนอก โดยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก ําหนดใน

กฎกระทรวง  มาตรา  48  ให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้ง

ดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกัด  หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อ

รองรับการประกนัคุณภาพภายนอก     

 

การประกนัคุณภาพการศึกษา  

 วิเชียร พนัธ์เครือบุตร (2548: 18) ในวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน” ได้สรุปว่า การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการ

ปฏิบติังานในการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ ทาํให้ผูส้ําเร็จการศึกษามี

คุณลกัษณะที่ตรงตามความตอ้งการ และ เป็นที่พึงพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้ง ซ่ึงได้แก่ ผูป้กครอง นกัเรียน 

ชุมชน ครู บุคลากร เป็นตน้  

 

ประโยชน์ของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ ์ (2540:  3)  อา้งใน ประสิทธ์ิ เขียวสี บทความ เร่ือง “การประกนั

คุณภาพ” สืบคน้วนัที่  10 มิถุนายน 2552 จาก http://www.seameo.org/vl/articles/assurance.htm กล่าววา่

การประกนัคุณภาพการศึกษา ทาํใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ ดงัน้ี 

 1. ผูเ้รียนจะมีความรู้ ความสามารถและมีคุณลกัษณะต่าง ๆ ครบตามความคาดหวงัของ

หลกัสูตร 

 2.  ประชาชน จะเกิดความมัน่ใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ วา่แต่ละ

แห่งมีคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานกลางเดียวกนั 

 3. หน่วยงานต่าง ๆ สามารถรับผูส้าํเร็จการศึกษาเขา้ทาํงานดว้ยความมัน่ใจ 

 4.   สังคม มัน่ใจในการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษา 

ตอนที ่1 

http://www.seameo.org/vl/articles/assurance.htm�
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 5. สถานศึกษา มีทิศทางการจดัการศึกษาที่ชดัเจนตามมาตรฐานกลางที่กาํหนด มีระบบ

บริหารคุณภาพ ระบบควบคุมคุณภาพ มีการทาํงานที่เป็นมาตรฐาน ทาํงานเป็นทีม และมีการพฒันางาน

อยา่งต่อเน่ือง 

 

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  

 สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2549 : 7) ในหนงัสือ เร่ือง “คู่มือการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา” ระบบการประกนัคุณภาพทางการศึกษา มีแนวคิดเพื่อดาํเนินการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย  3 ส่วนหลกั คือ  

 1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  ประกอบดว้ย 

  1.1 การกาํหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตวับ่งช้ี และเกณฑก์ารประเมิน  

  1.2 การพฒันาเขา้สู่มาตรฐาน เป็นการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบติั

การประจาํปี  และแผนต่าง ๆ เพื่อกาํกบัการดาํเนินงานของสถานศึกษา   

 2. การตรวจสอบคุณภาพ (Internal Audit) เป็นการตรวจสอบ กาํกบั และติดตามผลการ

ดาํเนินงาน รวมถึงการส่งเสริมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  

 3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการดาํเนินงานตามขอ้  1  แบ่งไดเ้ป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการประเมินคุณภาพภายในโดยตน้

สังกดัที่กาํกบั ดูแล เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพภายใน และส่วนที่สองเป็นการประเมินคุณภาพภายนอก

โดยสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงเป็นองคก์รอิสระ  เพื่อเป็นการ

ประกนัคุณภาพภายนอก  เพือ่นาํผลไปใชป้รับปรุงพฒันาการดาํเนินการ และเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 
 

 
 

ภาพท่ี 1  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

การควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control) 

การตรวจสอบคุณภาพ 

(Internal Audit) 

การประเมนิคุณภาพ 

(Quality Assesment) 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

กาํกบัดูแล ตดิตาม  
และประเมินตนเอง 

หน่วยงานต้นสังกดั 

การประเมนิคุณภาพภายนอก 

ระบบประกนัคุณภาพ 
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การประเมินคุณภาพภายนอก  

 สํานกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซ่ึงมีฐานะเป็นองคก์รมหาชน  จะทาํ

หนา้ท่ีพฒันาเกณฑ ์วธีิการประเมินคุณภาพภายนอก  และทาํการประเมินผลการจดัการศึกษาเพือ่ให้มีการ

ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและทาํการประเมินผลการจดัการศึกษา  เพือ่ให้มีการตรวจสอบ

คุณภาพของสถานศึกษา โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

ในทุก 5 ปี นบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ยและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและต่อ

สาธารณชน 

 จากความสัมพนัธ์ระหวา่งการประเมินคุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก ทาํ

ใหเ้ห็นถึงการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการประเมินจากการปฏิบติังานตามปกติของสถานศึกษา

ซ่ึงดาํเนินการปีละคร้ัง  เพือ่นาํผลไปจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง เพือ่เตรียมรับการประเมินคุณภาพ

ภายในโดยตน้สังกดั และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานกังานรับรองและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) ดงัภาพท่ี 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการประเมินคุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

การประกนัคุณภาพภายใน  

 การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่

ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง  เป็นการดาํเนินงานตามปกติ  โดยสถานศึกษาพฒันามาตรฐานการประกนั

คุณภาพภายใน  และจดัทาํรายงานประจาํปี เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผย

ต่อสาธารณชน ปีละคร้ัง และกาํหนดการประเมินโดยหน่วยงานตน้สงักดั 3 ปีต่อคร้ัง 

 สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไดพ้ฒันามาตรฐานการประกนัคุณภาพ

ภายใน ของแต่ละประเภทวทิยาลยัภายใตม้าตรฐานการอาชีวศึกษา  ท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชเ้ม่ือ

วนัท่ี 30 มกราคม 2549  ให้สถานศึกษาในสังกดัเร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2552 โดยได้กาํหนดมาตรฐาน

ออกเป็น 7 มาตรฐาน ดงัตวัอยา่งของวทิยาลยัเทคนิคและวทิยาลยัการอาชีพคือ 

การปฏิบติังาน 
ของสถานศึกษา

ตามปกติ 

การประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา

ตามปกติ 

รายงานการ

ประเมินตนเอง 

(SAR) 

การตรวจเยีย่ม การติดตามผล 

การประเมนิคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

ข้อมูลป้อนกลบั 

ขอ้มูลป้อนกลบั 
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 มาตรฐานท่ี 1  ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษาวชิาชีพ   

 มาตรฐานท่ี 2  หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

 มาตรฐานท่ี 3  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 มาตรฐานท่ี 4  การบริการวชิาชีพสู่สังคม  

 มาตรฐานท่ี 5  นวตักรรมและการวจิยั 

 มาตรฐานท่ี 6  ภาวะผูน้าํและการจดัการ 

 มาตรฐานท่ี 7  มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน 

และไดมี้การพฒันามาตรฐานและตวับ่งช้ีแบ่งออกเป็นประเภทสถานศึกษาคือ 

  1. มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน สาํหรับวทิยาลยัเทคนิคและวทิยาลยัการอาชีพ 

     ประกอบดว้ย 7 มาตรฐาน  43  ตวับ่งช้ี 

  2. มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในสาํหรับวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี  

   ประกอบดว้ย 7 มาตรฐาน  45  ตวับ่งช้ี 

  3. มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน สาํหรับวทิยาลยัสารพดัช่าง  

   ประกอบดว้ย 7 มาตรฐาน  57 ตวับ่งช้ี 

  4. มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน สาํหรับวทิยาลยัอาชีวศึกษา   

   ประกอบดว้ย 7 มาตรฐาน  44  ตวับ่งช้ี 

 
 

ภาพท่ี 3  ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การตดิตาม

ตรวจสอบ 

 

การประเมนิคุณภาพ 

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษา 

• พฒันามาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน 
• จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
• ประเมนิตนเอง 

รายงานประจาํปี (SAR) 

สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

• ตรวจประเมนิภายในทุก  3  ปี จากต้นสังกดั 

• พจิารณาสถานศึกษาทีม่คีวามพร้อมรับการประเมินแจ้ง

ต่อ สมศ. 

สมศ. 
• ประเมนิภายนอก และสรุปผลการประเมนิ 5  ปีต่อคร้ัง 

แจ้งต่อสาธารณชนและ

ผู้เกีย่วข้องทราบ 

 

 

การควบคุมคุณภาพ 
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 จากที่กล่าวขา้งตน้การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงประกอบดว้ยระบบการประกนัคุณภาพ

ภายใน  และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก  ดงันั้นสถานศึกษาตอ้งมีระบบการประกนัคุณภาพภายใน

เพือ่ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลกระบวนการผลิตผูเ้รียนหรือนักเรียนนักศึกษาทั้งระบบ  ซ่ึง

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในดงัภาพท่ี 3 

 

หลกัการการประกนัคุณภาพภายใน  

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548 : 79) ในบทความ เร่ือง “เอกสาร (ส่ือ) 

ประกอบการศึกษาด้วยตนเองหลักสูตรผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื ่อเข้าสู่ตาํแหน่งสายงานบริหารใน

สถานศึกษาปีงบประมาณ 2548”  กล่าวถึงหลกัการสาํคญัของการประกนัคุณภาพภายในไวด้งัน้ี 

  1. จุดมุ่งหมายของการประกนัคุณภาพภายใน คือการที่สถานศึกษาร่วมกนัพฒันาปรับปรุง

คุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

  2. การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจดัการและการทาํงาน

ของบุคลากรในสถานศึกษา 

  3. การประกนัคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดยในการ

ดาํเนินงานจะตอ้งให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ชุมชน ผูป้กครอง  รวมถึงผูเ้รียนไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในการกาํหนด

เป้าหมาย วางแผน ติดตาม ประเมินผล พฒันาปรับปรุง ช่วยกนัผลกัดนัให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้

ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ผูป้กครอง สังคม

และประเทศชาติ 

 

การดําเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548 : 80) ในบทความ เร่ือง “เอกสาร (ส่ือ) 

ประกอบการศึกษาดว้ยตนเองหลกัสูตรผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อเขา้สู่ตาํแหน่งสายงานบริหารในสถานศึกษา 

ปีงบประมาณ 2548” ไดก้ล่าวถึงแนวทางการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน วา่มี 8 ขั้นตอนท่ีสําคญัคือ 

1. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ  2. พฒันามาตรฐานประกนัคุณภาพการศึกษา  3. จดัทาํแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษา  4. ดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศึกษา  6. ประเมินคุณภาพการศึกษา  7. รายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี  8. ผดุงระบบประกนั

คุณภาพการศึกษา ซ่ึงสามารถนาํมาเป็นหลกัในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในไดด้งัน้ีคือ  

  1. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

   ดว้ยการจดัโครงสร้างการบริหารจดัการประกนัคุณภาพภายใน  ให้เอ้ือต่อการดาํเนินงาน 

โดยการจดัทาํคาํสั่งตามงานที่รับผิดชอบของฝ่าย  แผนกวิชา และงานต่างๆ ให้ทุกคนมีส่วนร่วม  แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนการสรุปรายงานของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ี และจดัให้มีขอ้มูลที่
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เพียงพอในการดาํเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษาเพือ่นาํมากาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจและแผนพฒันา

สถานศึกษา รวมถึงมีการประชาสัมพนัธ์กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2. พฒันามาตรฐานประกนัคุณภาพการศึกษา 

   ดว้ยการนาํมาตรฐานประกนัคุณภาพภายใน  ซ่ึงประกอบด้วยมาตรฐานและตวับ่งช้ี     

มาทาํการวิเคราะห์เพื่อให้ไดโ้ครงการหรือกิจกรรม  ภารกิจของบุคลากร และอาจกาํหนดมาตรฐานของ

สถานศึกษาเพิ่มเติม 

  3. จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

   ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

และแนวปฏิบติัที่ชดัเจน สมบูรณ์ คลอบคลุมการพฒันาทุกโครงการกิจกรรมที่สนบัสนุนมาตรฐานและ

ตวับ่งช้ี และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายของแต่ละ

กิจกรรมท่ีกาํหนด 

  4. ดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

   ดาํเนินงานตามแผนพฒันาสถานศึกษา โดยมีการกาํกับ ติดตามการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาที่กาํหนดไว ้จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี

ท่ีชดัเจนครอบคลุมแผนงานโครงการของสถานศึกษา 

  5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

   จะประกอบด้วยการตรวจสอบและทบทวนภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษา ที่

สถานศึกษาแต่งตั้งให้ดูแลตามตวับ่งช้ี  และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในซ่ึงจะสรุปรายงานทั้ง

สถานศึกษาเพื่อจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง 

  6. ประเมินคุณภาพการศึกษา 

   เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตามหลกัสูตร  ประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยใช้

ขอ้สอบมาตรฐานวิชาชีพ  และประเมิน Vocational National Education Test (V-NET) โดยสถาบนั

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์รมหาชน) 

  7. รายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี 

   เป็นการนาํขอ้มูลผลการประเมินตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี มาตรวจสอบและทบทวน

ประมวลเป็นรายงานการประเมินตนเอง  ซ่ึงจะนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลสําหรับการวางแผนพฒันาสถานศึกษา

ต่อไป 

  8. ผดุงระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

.   เป็นกลไกส่วนหน่ึงของระบบประกนัคุณภาพภายใน  เป็นการนาํผลการประเมินและ

ขอ้เสนอแนะจากการประเมินโดยตน้สังกดั  และจากการประเมินคุณภาพภายนอก มาทาํการปรับปรุง

แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  พฒันาปรับปรุงสถานศึกษา  พฒันาการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้การ

ประกนัคุณภาพการศึกษาส่งผลใหส้ถานศึกษาใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 



   คู่มือการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  7 

ข้ันตอนการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในโดยใช้วงจร  PDCA 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548 : 80) ในบทความ เร่ือง “เอกสาร (ส่ือ) 

ประกอบการศึกษาด้วยตนเองหลักสูตรผูบ้ริหารสถานศึกษาเพือ่เข้าสู่ตาํแหน่งสายงานบริหารใน

สถานศึกษาปีงบประมาณ 2548” ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน ระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในเป็นเร่ืองเดียวกนักบักระบวนการบริหารอยา่งมีคุณภาพ  โดยใชว้งจร  PDCA และ

จะตอ้งไม่แปลกแยกจากการทาํงานปกติของสถานศึกษาแต่จะเป็นระบบที่ผสมผสานอยูใ่นกระบวนการ

บริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ดงัภาพที่ 4 โดยสามารถสรุปผลไดต้ามมิติการประเมิน 3 

ดา้นหรือ  3A  คือการดาํเนินการให้เกิดความตระหนัก (Awareness) การดาํเนินการเพื่อให้บรรลุ

ความสําเร็จ การปฏิบติัตามแผนงาน (Attempt) และผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึน (Achievement)  เพราะมิติการ

ประเมิน 3 ดา้นดงักล่าวขา้งตน้ จะเป็นตวักาํหนดคุณภาพของสถานศึกษา(คู่มือผูป้ระเมินคุณภาพภายใน 

สถาบนัการอาชีวศึกษา, 2546 : 1) 
 

การดาํเนินการ 

1. ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ จั ด ร ะ บ บ 

ปฏิบติังาน (P) 

o กาํหนดเป้าหมายโครงการกิจกรรม ภารกิจ 

o จดัลาํดบัความสาํคญัและการปฏิบติั 

o กาํหนดผูรั้บผิดชอบ 

o กาํหนดระยะเวลา 

o กาํหนดงบประมาณ 

2. การดาํเนินการตามแผน (D) 

o ส่งเสริม สนบัสนุน 

o จดัส่ิงอาํนวยความสะดวก 

o สนบัสนุนทรัพยากร 

o นิเทศ กาํกบั ติดตาม 

3. ตรวจสอบประเมินผล (C) 

o เก็บรวบรวมขอ้มูล 

o วเิคราะห์ขอ้มูล 

o ประเมินเทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน 

o ตรวจสอบ/ปรับปรุงการประเมิน 

4. นาํผลการประเมินมาปรับปรุง (A) 

o ปรับปรุงการปฏิบติังาน 

o วางแผนระยะต่อไป 

o จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 

 

ภาพท่ี 4  ขั้นตอนการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
 

 จากภาพที่ 4 แสดงระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยสถานศึกษานาํมาตรฐาน

การประกันคุณภาพภายในมาเป็นหลักในการจัดทาํแผนพฒันาสถานศึกษาหรือแผนพฒันาคุณภาพ

สถานศึกษา  แล้วนํามาตรฐานและตวับ่งช้ีมาวิเคราะห์ถึงปัจจยัของตวับ่งช้ีหรือปัจจยัสู่ความสําเร็จ  

เพือ่ให้เห็นถึงเป้าหมายการดาํเนินการ  จากนั้นกาํหนดโครงการกิจกรรมที่จะดาํเนินการให้เป็นไปตาม

ปัจจยัสู่ความสําเร็จ   กาํหนดภารกิจให้สอดคลอ้งกบัระเบียบสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า

ดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 การสรุปรายงานจะเป็นการสรุปการประเมินผลการปฏิบติังานตาม

มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน  โดยการนาํผลการปฏิบติังานตามที่กาํหนดภารกิจไว ้มาสรุปเขียน

รายงานการประเมินตนเอง 

การเตรียมการ 

1.การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 

o สร้างความตระหนกั 

o พฒันาความรู้และทกัษะ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีรับผดิชอบ 

การรายงาน  

จัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือ

รายงานประจาํปี 

o รวบรวมผลการดาํเนินงาน 

o สรุปผลการประเมิน   

o เขียนรายงาน 3A 
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การพฒันามาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 การพัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาโดยมีเป้าหมายสําคญัคือสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ของตวับ่งช้ี  วิเชียร พนัธ์เครือบุตร 

(2548:121) ในวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน” ไดส้รุปผลการวิจยัพบวา่ “ระบบปฏิบติัการคุณภาพ ควรพฒันาองคป์ระกอบสําคญัสามส่วน คือ 

ดา้นบริบทและปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต ผลลพัธ์ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการพฒันา

คุณภาพการศึกษา ตอ้งพิจารณาในเชิงระบบทีป่ระกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ทุกปัจจยั สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของจาํรัส นองมาก (2538, หน้า 23) ที่กล่าวว่า การพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนให้ประสบ

ความสําเร็จ โดยการจดัปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั ปัจจยัตวัป้อน ปัจจยักระบวนการ และปัจจยัผลผลิต”  

การพฒันามาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในจึงใชว้ิธีเชิงระบบ ซ่ึง เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ท่ีใชใ้นการวางแผนและดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้ 

 

ความหมายของวธีิการเชิงระบบ (System Approach) 

 วธีิเชิงระบบ นิโรธ ภูมิสายดร และ พิมพว์ลญัช์   มัน่เหมาะ (2552:2)  กล่าววา่คือ วธีิการ

ทาํงาน หรือการแกปั้ญหาโดย อาศยัการจาํแนกองคป์ระกอบต่าง ๆ ให้ชดัเจนวา่มีอะไรบา้ง แลว้จดัลาํดบั

การทาํงานเป็นขั้นตอน กาํหนดความสัมพนัธ์เชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ รวมถึงกาํหนด

ผูรั้บผิดชอบแต่ละส่วนให้ชดัเจน มองเห็นภาพรวมของการดาํเนินงาน ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบกระบวนการ 

เม่ือส้ินสุดกระบวนการแลว้มีการประเมินผลผลิต เพื่อตรวจสอบว่ามีขอ้บกพร่องในส่วนใดของระบบ 

และนาํขอ้บกพร่องนั้นมาปรับปรุงการทาํงานคร้ังต่อ ๆ ไปใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน   

 

องค์ประกอบของวธีิเชิงระบบ 

 นิโรธ ภูมิสายดร และ พิมพว์ลญัช์  มัน่เหมาะ (2552:5) วิธีเชิงระบบมีองคป์ระกอบท่ีสําคญั 

4 ประการ คือ 

  1. ปัจจยันาํเขา้ (Input) หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นกระบวนการหรือโครงการต่าง  ๆ

เช่น ในระบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ไดแ้ก่ ครู นกัเรียน ชั้นเรียน หลกัสูตร ตารางสอน วธีิการสอน เป็นตน้ 

  2. กระบวนการหรือการดาํเนินงาน (Process) หมายถึง การนาํเอาส่ิงที่ป้อนเขา้ไป มาจดั

กระทาํให้เกิดผลบรรลุตามวตัถุประสงคที์่ตอ้งการ เช่น การจดัการเรียนการสอนของครู  การทาํกิจกรรม 

เป็นตน้ 

ตอนที ่2 
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  3. ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการกระทาํในขั้นท่ีสอง ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียน  หรือผลงานของนกัเรียน  ทกัษะอาชีพของประชาชนท่ีรับบริการ  หรือผลผลิตและบริการเป็นตน้ 

  4. ขอ้มลูยอ้นกลบั (Feed Back) เป็นผลทีไ่ดจ้ากการกระทาํในขั้นที่สอง เป็นการนาํเอาผลที่

ได ้จากผลผลิตหรือการประเมินผลมาพิจารณาปรับปรุงระบบใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  องคป์ระกอบของวิธีระบบซ่ึงเป็นระบบการจดัการเรียนการสอน 

 

ลกัษณะสําคญัของวธีิเชิงระบบ 

 นิโรธ ภูมิสายดร และ พมิพว์ลญัช ์มัน่เหมาะ (2552:6)  

  1. เป็นการทาํงานร่วมกนัเป็นคณะของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในระบบนั้น ๆ 

  2. เป็นการแกปั้ญหาโดยการใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

  3. เป็นการใชท้รัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม 

  4. เป็นการแก้ปัญหาใหญ่ โดยแบ่งปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย ๆ เพื ่อสะดวกในการ

แกปั้ญหา อนัจะเป็นผลใหแ้กปั้ญหาใหญ่ไดส้าํเร็จ 

  5. มุ่งใชก้ารทดลองใหเ้ห็นจริง 

  6. เลือกแกปั้ญหาท่ีพอจะแกไ้ขไดแ้ละเป็นปัญหาเร่งด่วนก่อน 

 

ข้ันตอนของวธีิเชิงระบบ  

 นิโรธ ภูมิสายดร และพิมพว์ลญัช์ มัน่เหมาะ (2552:8) ขั้นตอนของวิธีเชิงระบบมี 5 ขั้นตอน

ท่ีสาํคญัคือ 

  1. ระบุปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข 

ปัจจยันาํเขา้ (Input) 

 

o ผูบ้ริหาร 

o ครู 

o ผูเ้รียน 

o งบประมาณ 

o วสัดุฝึก 

o การบริหารจดัการ 

กระบวนการ (Process) 

 

o การบริหาร 

 

o การจดัการเรียนการสอน 

 

o ก า ร นิ เ ท ศ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ

ประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 

 

o หน่วยงานมีประสิทธิภาพ 

 

o ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

o คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) 
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  2. ระบุทางแกห้รือทางเลือกเพื่อแกไ้ขปัญหา 

  3. เลือกทางแกไ้ข 

  4. ปฏิบติัตามแนวทางท่ีไดเ้ลือกไว ้

  5. ประเมินความสาํเร็จของการปฏิบติัตามทางเลือกและนาํไปปรับปรุง 

 

การประยุกต์ใช้วธีิเชิงระบบ 

 จากท่ีกล่าวถึงวธีิเชิงระบบ องคป์ระกอบของวธีิเชิงระบบ ลกัษณะของวธีิเชิงระบบ และขั้นตอนของ

วธีิเชิงระบบ  สามารถนาํมาพฒันามาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาใหบ้รรลุผลสาํเร็จได ้ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 กาํหนดปัญหาของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งช้ี  โดยดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตาม

องคป์ระกอบหรือปัจจยั 4  ประการ คือปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิต และขอ้มูลยอ้นกลบั 

 ขั้นท่ี 2 วเิคราะห์ปัญหาที่สําคญั  เพือ่กาํหนดทางเลือกในรูปวิธีการ  ในที่น้ีใชก้ารวิเคราะห์

ปัจจยัสู่ความสําเร็จ  เน่ืองจาก ก้องเกียรติ โอภาสวงการ (2551)  ได้กล่าวว่า “การกาํหนดปัจจยัสู่

ความสาํเร็จ หมายถึง การกาํหนดวา่อะไรคือตวัสาํคญัท่ีสุดท่ีจะนาํพาไปสู่เป้าหมายตามวสิัยทศัน์”  

 ขั้นท่ี 3 เลือกและออกแบบทางเลือกเพื่อแกปั้ญหาท่ีสําคญั เพือ่กาํหนดเป็นภารกิจของฝ่าย  

แผนกงาน  ครูและบุคลากร โดยยึดตามระเบียบสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวา่ดว้ยระเบียบ

บริหารสถานศึกษา  2552 

 ขั้นท่ี 4 ดําเนินการตามโครงการกิจกรรม  ตามภารกิจ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ 

ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเพื่อใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 

 ขั้นท่ี 5  ทาํการประเมินผลและสรุปผลเพื่อปรับปรุง  

 

รูปแบบการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        

ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 

 ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศใช้ระเบียบสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาวา่ดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552  เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน  2552 โดยมี

การแบ่งฝ่ายออกเป็น  4  ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  ฝ่ายพฒันากิจการ

นกัเรียนนกัศึกษา  และฝ่ายวชิาการ  แต่ละฝ่ายมีบทบาทหนา้ที่ตามระเบียบวา่ดว้ยการบริหารสถานศึกษา

ท่ีกาํหนด  เพื่อให้การดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามหลกัการและแนวทางขา้งตน้ จาก

การสังเคราะห์ขอ้มูลจึงตอ้งมีการกาํหนดภารกิจการประกนัคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกบับทบาท

หนา้ท่ีของ ฝ่าย แผนกวชิา งานต่างๆ ทาํใหไ้ดรู้ปแบบดงัรูปแบบในภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6  รูปแบบการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 ขั้นตอนการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีสาํคญัคือการประเมินผลการปฏิบติังาน จากขั้นตอน

การประกนัคุณภาพการศึกษา สืบคน้วนัที่ 5 มิถุนายน 2552 จาก http://www.suphet.com/ กล่าววา่ ใน

ขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบติัตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแลว้ มีแนวทางในการดาํเนินการ

ประเมิน 2 วธีิ ไดแ้ก่ 

  1. การประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษา โดยการนาํผลการปฏิบติังาน

พฒันาสถานศึกษาเป็นปกติ มาสรุปเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

  2. การประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษา โดยการสร้างเคร่ืองมือวดัสําหรับ

ตวับ่งช้ีทุกตวั แลว้ประเมินคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา แลว้สรุปเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง 

 ซ่ึงสามารถนาํมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสถานศึกษาโดยมีรายละเอียดการดาํเนินการ

ดงัน้ี 

 

 

แผนพฒันาสถานศึกษา 

การติดตาม

ตรวจสอบ 

การประเมิน

คุณภาพ 

การควบคุม

คุณภาพ 

มาตรฐานการประกนั 

คุณภาพภายใน 

ปัจจยัสู่ความสาํเร็จ 

ตามตวับ่งช้ี 

จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) 

คู่มือดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจของทุกระดบั 

(ฝ่าย แผนก สาขาวชิา งาน ครู) 

สรุปรายงานการประเมิน/สรุปผลการ
ปฏิบติังานตามตวับ่งช้ี 

ของแผนก สาขาวชิา งาน ครู 

 

ระเบียบ สอศ. วา่ดว้ยการบริหาร

สถานศึกษา 2552 

โครงการ/กิจกรรม 
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วธีิที ่1  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา โดยการนําผลการปฏิบัติงานมาสรุปเขียน

รายงานการประเมนิตนเอง 

 การประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษาวิธีน้ี สถานศึกษาไม่ต้องสร้าง

เคร่ืองมือ แต่ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตอ้งช่วยกนัเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากการปฏิบติังาน 

ท่ีสถานศึกษามอบหมายเป็นปกติ  แลว้มาสรุปรวมกนั  ซ่ึงกระบวนการดาํเนินงานมีไดด้งัน้ี 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงอาจจะประกอบดว้ย รอง

ผูอ้าํนวยการ หวัหน้างาน หวัหนา้แผนก ครูและบุคลากรทั้งสถานศึกษา  ให้มีหนา้ที่ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลท่ีเป็นผลการปฏิบติังานตามตวับ่งช้ี รายงานขอ้บกพร่องที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ระดบัคุณภาพ ตาม

ตวับ่งช้ีหรือตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ไดก้าํหนดไว ้ให้ผูบ้ริหารทราบ เพื่อที่สถานศึกษาจะการ

ดาํเนินการแกไ้ขต่อไป และเพื่อสรุปเขียนเป็นรายงานการประเมินตนเอง 

  2. วเิคราะห์การปฏิบติังาน โดยแผนกวิชา งาน และครูผูส้อน วิเคราะห์การปฏิบติังาน หรือ

การจดัการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตวับ่งช้ีที่รับผิดชอบ เพือ่กาํหนดภารกิจการ

ประกนัคุณภาพภายใน โดยแบ่งเป็นผูรั้บผดิชอบตวับ่งช้ี ผูป้ฏิบติัตามตวับ่งช้ี และผูส้นบัสนุนตวับ่งช้ี 

  3. ปฏิบติังานพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยครูและบุคลากร ปฏิบัติงานพฒันาคุณภาพ

การศึกษาตามท่ีสถานศึกษามอบหมายอยา่งเป็นปกติ พร้อมกบัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นผลการปฏิบติังานเป็นปกติ 

แยกเป็นมาตรฐาน และตวับ่งช้ีที่ไดว้ิเคราะห์ไวใ้นขั้นตอนที่ 2 โดยเก็บขอ้มูลเป็นระดบัคุณภาพของการ

จดัการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ไดก้าํหนดไว ้พร้อมเก็บหลกัฐานการประเมินไว้

สาํหรับการตรวจสอบ 

  4. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้ฏิบติังาน โดยแผนกวิชา งาน และผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ี  เก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากผูป้ฏิบติังาน ในฝ่ายหรืองานเดียวกนัมาสรุปเป็นคุณภาพการพฒันาสถานศึกษา โดยนาํ

ขอ้มูลของผลการปฏิบติังานที่เป็นตวับ่งช้ีเดียวกนัจากผูป้ฏิบติังาน มาสรุปให้เป็นผลสุดทา้ยสําหรับตวั

บ่งช้ีนั้น ๆ โดยสรุปจากความถึงของระดบัคุณภาพของตวับ่งช้ีนั้น ถา้ความถ่ีของระดบัคุณภาพใดมีมาก

ที่สุดให้สรุปว่า คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตามตวับ่งช้ีนั้น เป็นไปตามระดบัคุณภาพที่มี

ความถ่ีมากท่ีสุด บางตวับ่งช้ี อาจจะตอ้งสรุปรวมจากหลายฝ่ายหรือหลายแผนกหรือหลายงานเพื่อตอบตวั

บ่งช้ี ซ่ึงแลว้แต่ดุลพินิจของสถานศึกษา 

  5. จดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานโดยแผนกวิชา งาน และครูผูส้อน จดัทาํรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามตัวบ่งช้ีและตามหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายซ่ึงเป็นรายงานการประเมินตนเอง ส่งให้

คณะกรรมการระดบัสถานศึกษา 

  6. สรุปคุณภาพของสถานศึกษา จากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไว ้

  7. แกไ้ขข้อ้บกพร่องจากผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา (มาตรฐานและตวับ่งช้ี ที่ยงัมี

คุณภาพไม่เป็นท่ีน่าพอใจ) 
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  8. สรุปเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ซ่ึงสามารถจดัทาํไดท้ั้งระดบัแผนกวิชา งาน 

จนถึงครูผูส้อน  ซ่ึงถา้มีการจดัทาํในระดบัแผนกวิชา งาน และครูผูส้อน จะทาํให้เกิดคุณภาพมากยิ่งข้ึน  

ทาํใหส้ามารถรวบรวมผลในระดบัสถานศึกษาไดง่้ายและมีความน่าเช่ือถือ 
 

วธีิที ่2  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา โดยการสร้างเคร่ืองมือวดั 

  การประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานการศึกษา วิธีน้ีสถานศึกษาตอ้งสร้างเคร่ืองมือวดั

คุณภาพการจดัการศึกษา ของสถานศึกษาทุกตวับ่งช้ี แล้วนาํมาประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา ใน

ระยะเวลาที่ตอ้งการทราบผลการจดัการศึกษา  วิธีน้ี สถานศึกษาอาจจะตอ้งทาํงานมาก คือ ตอ้งสร้าง

เคร่ืองมือประเมินทุกตวับ่งช้ี แล้วทาํการประเมินคุณภาพทุกตวับ่งช้ี ซ่ึงตอ้งใช้เวลา และต้องจดัการ

เก่ียวกบัเคร่ืองมือประเมินให้เป็นระบบ เช่น เคร่ืองมือประเมินท่ีเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพของผูเ้รียน 

ตอ้งนาํมาเขา้กลุ่มรวมกนัไวห้มด แลว้นาํมาประเมินผูเ้รียน เม่ือไดผ้ลการประเมินแลว้ ตอ้งนาํคาํตอบของ

ผูเ้รียนมาแยกออกตามมาตรฐาน และตวับ่งช้ี เพื่อการสรุปรายงาน  กระบวนการดาํเนินงานมีไดด้งัน้ี 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  2. สร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามมาตรฐาน และตวับ่งช้ีทุกมาตรฐาน 

  3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ประกอบดว้ยบุคลากร

จากทุกฝ่ายของสถานศึกษา พร้อมทั้งมอบหมายให้ทาํการตรวจประเมินข้ามฝ่ายกัน เพือ่จะได้พบ

ขอ้บกพร่องของการทาํงานง่ายข้ึน ซ่ึงจะไดช่้วยกนัแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นต่อไป 

  4. อบรมทาํความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจประเมินภายใน ทาํความเข้าใจ

เกี่ยวกบัมาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา และเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตลอดจน

การสรุปผลการประเมิน 

  5. สถานศึกษาวางแผนกาํหนดระยะเวลาในการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตลอดปี 

  6. กรรมการตรวจประเมินวางแผนกาํหนดระยะเวลาในการทาํการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน แต่ละคร้ัง แลว้แจง้ใหผู้รั้บการตรวจประเมินทราบล่วงหนา้ 

  7. คณะกรรมการตรวจประเมินเตรียมเอกสาร และเคร่ืองมือประเมินหลาย ๆ ตวับ่งช้ีเขา้

ด้วยกนั สําหรับการถามบุคลากรแต่ละประเภท เช่น ควรตรวจสอบเคร่ืองมือประเมินที่ใช้กบัผูเ้รียน

ทั้งหมด แลว้ออกแบบว่าจะจดัทาํก่ีฉบบั จะจดัพิมพอ์ย่างไร จะดาํเนินการอยา่งไร เป็นตน้ เพือ่ไม่ให้เกิด

ความรําคาญแก่ผูต้อบแบบสอบถามหรือผูรั้บการประเมิน ซ่ึงถา้ทาํการสอบถามบ่อย หรือสอบถามทุกวนั 

จะทาํใหเ้กิดความรําคาญและความเบ่ือหน่ายของผูต้อบ อนัจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

  8. ดาํเนินการตรวจประเมิน โดยใช้เคร่ืองมือประเมินที่สร้างข้ึนเก็บรวบรวมขอ้เท็จจริงที่

พบตามเคร่ืองมือประเมิน 

  9. สรุปผลการตรวจประเมิน 

  10.  เขียนรายงานผลการประเมินตนเอง 

  11.  ส่งรายงานใหห้น่วยงานตน้สังกดั ผูเ้ก่ียวขอ้ง และสาธารณชน ตามความเหมาะสม 
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 สําหรับวิธีการท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคือ วิธีท่ี 1            

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภายใน โดยการนาํผลการปฏิบัติงานมาสรุป

เขียนรายงานการประเมินตนเอง  เน่ืองจากเน้นการปฏิบัติงานจริง และใช้วิธีท่ี 2 การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา โดยการสร้างเคร่ืองมือวัด ในบางตัวบ่งชี้ท่ีต้องมีการใช้เคร่ืองมือใน

การรวบรวมข้อมูล เช่น ตัวบ่งชี้ท่ี 12.  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สาํเร็จการศึกษา 

 

แนวทางการดําเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 จากการพฒันามาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา แนวทางการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาควรเร่ิมจากการศึกษามาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในที่กาํหนด

โดยสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และควรศึกษาตวับ่งช้ีของการประเมินคุณภาพภายนอก

ประกอบดว้ย  จากบริบทของสถานศึกษาและความตอ้งการพฒันานาํไปจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา 

วิเคราะห์ปัจจยัสู่ความสําเร็จตามตวับ่งช้ี เพื่อเน้นว่าจะตอ้งทาํอะไรให้บรรลุตามตวับ่งช้ี ซ่ึงจากแผน 

พฒันาสถานศึกษาที่วางเป้าหมายว่าจะพฒันาอะไรจะทาํให้เกิดโครงการกิจกรรมที่จะดาํเนินการ จาก

โครงการกิจกรรมที่กาํหนดก็นาํไปวิเคราะห์ภารกิจโดยมีระเบียบ สอศ. ว่าดว้ยการบริหารสถานศึกษา      

ปี 2552 เป็นตัวกํากับจะทําให้ได้คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพือ่นําไปออกคําสั่ง

มอบหมายหน้าที่ ให้ฝ่าย แผนกวิชา งาน ครูและบุคลากรในสถานศึกษานาํไปปฏิบติั โดยมีฝ่ายบริหาร

และคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษากาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ ตามกระบวนการ PDCA  

เมื่อเสร็จส้ินการดาํเนินการครูผูส้อน แผนกวิชา งาน จดัทาํรายงานผลการปฏิบติังาน ซ่ึงในส่วนของงาน

ต่าง ๆนั้ นอาจเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานปกติแต่มีการสรุปประเมินตามเกณฑ์ตัวช้ีวดั จากนั้ น

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงรวบรวมนาํมาสรุปเป็นรายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษาต่อไป ดงัภาพท่ี 7  
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ภาพท่ี 7  แนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

 

การจัดทาํแผนพฒันาสถานศึกษา 

 แผนพฒันาสถานศึกษาคือแผนที่จดัทาํอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานขอ้มูลของสถานศึกษา

ประกอบด้วย  เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์  และแนวปฏิบติัที่ชัดเจน สมบูรณ์  ครอบคลุมการพฒันาทุก

กิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลกัของการจดัการศึกษาและเป็นที่ยอมรับร่วมกนัจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง  

สามารถนาํไปปฏิบติัเพือ่ให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่กาํหนดอยา่งสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์

และมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงโดยสรุปแลว้ก็คือ กาํหนดว่าจะพัฒนาอะไรในมาตรฐาน

การอาชีวศึกษาทั้ง 7 มาตรฐานภายใน 3 ปี ถึง 5 ปี และแต่ละปีจะทาํอะไรบ้าง และถา้ละเอียดลงไปอีกก็

กาํหนดว่าจะตอ้งทาํอย่างไรหรือใช้กลยุทธ์อะไรมีอะไรเป็นตวัช้ีวดัใครรับผิดชอบ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัภาพ   

ท่ี 8  

 

      รายงานผลการปฏิบติังานและการประเมินตนเอง 

จดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา 

การติดตาม

ตรวจสอบ 

การประเมิน

คุณภาพ 

การควบคุม

คุณภาพ 

ศึกษาตวับ่งช้ีและ 

กาํหนดตวับ่งช้ีเพ่ิมเติม 

วเิคราะห์ปัจจยัสู่ความสาํเร็จ 

ตามตวับ่งช้ี 

จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) 

วเิคราะห์ภารกิจของฝ่าย  
แผนก งาน ครูและบุคลากร 

ภารกิจ 

แผนก 

ศึกษาระเบียบ สอศ. วา่ดว้ยการ

บริหารสถานศึกษา 2552 

กาํหนดโครงการ/

กิจกรรม 

ภารกิจ 
งาน 

ภารกิจ 
ครู 

SAR 
แผนก 

SAR 
งาน 

SAR 
ครู 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

คู่มือการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 



   คู่มือการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  16 

1.  เตรียมการจดัทาํแผนพฒันา คุณภาพ      

     การศึกษาของสถานศึกษา  

---  จดัตั้งคณะจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา 

--- ทาํความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี 

--- ประสานความร่วมมือทางวชิาการ 

--- วางแผนการทาํงานของคณะจดัทาํแผน 

--- ทาํความเขา้ใจวสิยัทศันแ์ละภารกิจของสถานศึกษา 

--- วเิคราะห์ SWOT และจดัทาํภาพรวมของสถานศึกษา 

--- สาํรวจความตอ้งการดา้นการศึกษาของผูเ้รียน 

--- วเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการดา้นการศึกษาของ 

     ผูเ้รียนและกาํหนดประเด็นสาํคญัในการพฒันา 

3.  วเิคราะห์ปัญหา สาเหตแุละ  

    พิจารณาแนวทางการแกไ้ข    

    ตามประเดน็สาํคญัการพฒันา 

    ความจาํเป็นของสถานศึกษา  

--- ทบทวนประเด็นสาํคญัการพฒันา 

--- ตดัสินใจเลือกประเด็นท่ีจะดาํเนินการ 

--- เขียนเป้าหมายการพฒันา 

--- เขียนยทุธศาสตร์การพฒันา 3 – 5 ปี 

     
---  กาํหนดแผนปฏิบติัการรายปี  

--- ตรวจสอบความเช่ือมโยงระหวา่งเป้าหมายกบั 

    แผนปฏิบติัการรายปีท่ีจดัทาํไวแ้ลว้ 

    

5. เขียนแผนพฒันาคุณภาพ          

    สถานศึกษา 

  

--- สร้างการยอมรับ        

--- การมอบหมายการปฏิบติังานอยา่งเป็นทางการ 

--- การทาํความเขา้ใจส่วนต่างๆ ของแผน 

    

--- งบประมาณ           

--- งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                     

--- การประเมินผล  

--- การประสานกิจกรรมกบัโครงการอ่ืน ๆ 

6. นาํแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา    

    สู่การปฏิบติั  

4. กาํหนดแผนปฏิบติัการรายปี       

2.  ประเมินความตอ้งการและ 

   ความจาํเป็นของสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8  แสดงขั้นตอนการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษา 

 

 การกาํหนดประเด็นสําคญัของแผนพฒันาสถานศึกษาสามารถใช้หลกัการของการบริหาร

โดยวตัถุประสงค ์(Management  by Objective : MBO) ช่วยดาํเนินการดว้ยการกาํหนดเป้าหมาย กาํหนด

แนวทางการดาํเนินการเพื่อจดัทาํเป็นโครงการที่จะกาํหนดในขั้นตอนของการวิเคราะห์ภารกิจเพือ่ให้เกิด

การควบคุมตนเอง และกาํหนดตวัช้ีวดัเพื่อใช้ประเมินผลเป็นระยะ ดงัตวัอย่างในตารางที่ 1 ประเด็น

สาํคญัคือลดจาํนวนผูอ้อกกลางคนั   



   คู่มือการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  17 

ตารางท่ี 1  แสดงการกาํหนดประเด็นสาํคญัของแผนพฒันาสถานศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษาวชิาชีพ   

 

เป้าหมาย (Goals) แนวดาํเนินการ ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 2553 2554 2555 

1.ลดจาํนวนผูอ้อกกลางคนั 

 

 

 

 

- ศึกษาการออกกลางคนั

และกาํหนดสาขาวชิาท่ี

จะลด 

- พฒันาระบบดูแล

ช่วยเหลือผูเ้รียน 

- พฒันารายวชิาท่ีผูเ้รียน

ตกมาก 

ร้อยละของผูอ้อก

กลางคนัเม่ือเทียบกบั

จาํนวนผูเ้รียน

ทั้งหมด 

30 20 10 

 

การวเิคราะห์ปัจจัยสู่ความสําเร็จ  

 ปัจจยัสู่ความสาํเร็จ คือปัจจยัทีส่าํคญัยิง่ทีต่อ้งทาํใหมี้หรือใหเ้กิดข้ึนเพื่อให้บรรลุความสําเร็จ

ตามตัวบ่งช้ี ถ้าเป็นระดับองค์กรจะมีความสําคัญในการให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ขององค์กร  ปัจจัยสู่

ความสาํเร็จเป็นรูปธรรมในการยดึโยงการปฏิบติังานทุกระดบั ใหมุ้่งไปในทิศทางเดียวกนัทาํให้บุคลากร

รู้วา่ตอ้ง ทาํส่ิงใดบา้งเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามตวับ่งช้ี และกลบักนัตวับ่งช้ีจะเป็นการวดัความกา้วหน้า

ของการบรรลุปัจจยัสู่ความสําเร็จ หรือผลสัมฤทธ์ิขององคก์ร โดยเทียบผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐาน

หรือเป้าหมายท่ีตกลงกนัไว ้การวเิคราะห์ปัจจยัสู่ความสาํเร็จของตวับ่งช้ีตามมาตรฐานการอาชีวศึกษานั้น  

วเิคราะห์โดยพิจารณาจากปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ ผลผลิต ท่ีเก่ียวขอ้งดงัตวัอยา่งในตารางท่ี 2 ต่อไปน้ี  

 

ตารางท่ี 2  แสดงการวเิคราะห์ปัจจยัสู่ความสาํเร็จ 

  

ตวับ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการทีเ่ป็นปัจจัยสู่

ความสําเร็จ 
ผลผลติ 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ี

มีผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนตามเกณฑ์

ท่ีกาํหนดตามชั้นปี 

1. ครูผูส้อน 

 

 

2. ครูท่ีปรึกษา 

3. ผูป้กครอง 

- จดัการเรียนการสอนใหผ้ล

การเรียนไม่ตํ่ากวา่ระดบั  2 

 

- ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 

- ควบคุม ดูแลผลการเรียน  

จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีผล 

สัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

เกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี

มากข้ึน 
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 ตวับ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการทีเ่ป็นปัจจัยสู่

ความสําเร็จ 
ผลผลติ 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม  

ค่านิยมท่ีดีงามใน

วชิาชีพ มีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสมและมีมนุษย

สัมพนัธ์ท่ีดี 

1. ครูผูส้อน 

 

 

2. งานกิจกรรม 

 

 

3. ผูป้กครอง 

- บรูณาการคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และ

พฒันาบุคลิกภาพในรายวชิา 

- จดักิจกรรมคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และ

พฒันาบุคลิกภาพ 

- การควบคุม ดูแล 

จาํนวนผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม

ในวชิาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสมและมีมนุษย

สัมพนัธ์ท่ีดีมีมากข้ึน 

 

 ทาํให้สรุปไดปั้จจยัสู่ความสําเร็จสําหรับตวับ่งช้ี ร้อยละของผูเ้รียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี คือ 

  1. การจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 

  2. การจดัระบบดูแลผูเ้รียน 

  3. การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการแกปั้ญหาผูเ้รียน 

 และปัจจยัสู่ความสาํเร็จสาํหรับตวับ่งช้ี ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม

ในวชิาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม   และมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี คือ 

  1. การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และพฒันาบุคลิกภาพในรายวชิา 

  2. การจดักิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และพฒันาบุคลิกภาพ 

  3. การควบคุม ดูแล แนะนาํ ใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีบุคลิกภาพ 

 

การวเิคราะห์ภารกจิของฝ่าย แผนก งาน ครู และบุคลากร 

เพื่อให้การดาํเนินการพฒันามาตรฐานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาบรรลุผลสําเร็จ เกิด

คุณภาพตามตวับ่งช้ี ควรเป็นการพฒันาในเชิงระบบ ทุกคนตอ้งตระหนกัและร่วมมือกนั ร่วมกนัวิเคราะห์

ถึงภารกิจที่จะดําเนินการจากที่ได้วิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสําเร็จแล้วและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา

สถานศึกษาสามารถกาํหนดโครงการหรือกิจกรรมข้ึน โดยแนวทางการดาํเนินการและปัจจยัสู่ความสาํเร็จ

จะเป็นส่ิงทีโ่ครงการตอ้งดาํเนินการ จากนั้นจึงกาํหนดภารกิจที่แต่ละฝ่าย แต่ละแผนก แต่ละงาน และครู

แต่ละคนตอ้งดาํเนินการโดยพยายามเนน้จุดสาํคญั ดงัตวัอยา่งในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  แสดงการวเิคราะห์โครงการ/กิจกรรม ภารกิจของฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 
 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

ผูเ้รียนใหมี้

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามเกณฑท่ี์

กาํหนดตามชั้นปี 

2. โครงการสอนปรับ

พื้นฐาน 

3. โครงการวจิยัใน

ชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัระบบงาน

ทะเบียน ศธ.02 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ฝ่ายวชิาการ

นิเทศ กาํกบั ติดตาม 

และส่งเสริม 

  

การจดัการเรียนการ

สอนใหมี้คุณภาพ 

    2.1 จดัฝึกอบรมพฒันา

สมรรถนะการจดัการ

เรียนการสอนของครูและ

บุคลากร 

3. ฝ่ายพฒันากิจการ

นกัเรียน นกัศึกษา

3.1  จดัระบบดูแล

ผูเ้รียน 

  

1. 
1.1 สรุปรวบรวม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

งานทะเบียน 

1.2 สรุปขอ้มลูเป็น
แผนก/สาขา แจง้แผนก/
สาขา 

1.3 แจง้ผลการเรียนให้
ผูป้กครองทราบเป็นภาค
เรียน  
2. 

2.1 วเิคราะห์รายวชิาท่ี
มีจาํนวนผูเ้รียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตํ่ากวา่ 2 ร้อยละ 10 - 20 
หรือมากกวา่ นาํเสนอท่ี
ประชุมและฝ่ายบริหาร
เพื่อพิจารณาพฒันาการ
จดัการเรียนการสอน 

แผนก/สาขา และ
งานวดัและประเมินผล  

3. 
3.1 ส่งเสริมใหค้รูท่ี

ปรึกษาพบผูเ้รียนตาม
แผนกิจกรรม 

งานครูท่ีปรึกษา 

1. 

1.1 พฒันาการจดัการ

เรียนการสอน ทาํวิจยัใน

ชั้นเรียน พฒันาแผนการ

จดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ดีข้ึน 

ครู 

1.2 ปลูกฝัง ดูแล 

คุณธรรมจริยธรรมและ

ทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ

ของผูเ้รียน 

2. 

2.1 ดูแลให ้คาํปรึกษา 

และแกปั้ญหาผูเ้รียนท่ีมี

ผลการเรียนเฉล่ียตํ่ากวา่

เกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี 

หรือมีการขาดเรียนบ่อย 

คร้ัง หรือท่ีมีผลการเรียน

ในหน่วยการเรียนตํ่า 

ครูท่ีปรึกษา   

 

การกาํหนดตวับ่งช้ีเพิม่เตมิ 

 การกาํหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติมนอกจากท่ีหน่วยงานตน้สงักดัและสาํนกังานรับรองและประเมิน

คุณภาพการศึกษากาํหนดให้มานั้น สถานศึกษาสามารถกาํหนดเพิ่มข้ึนได้เพื่อแสดงถึงเอกลกัษณ์ของ

สถานศึกษา  ตวับ่งช้ี (Key Performance Indicator) คือขอ้ความท่ีใชบ้่งบอกหรือเคร่ืองมือท่ีใชติ้ดตามการ

ดาํเนินงานหรือสภาวะของระบบ เป็นสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองบ่งช้ีความสําเร็จของโครงการว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายที่กาํหนดไวห้รือไม่ เป็นเคร่ืองช้ีถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดาํเนินการ  ลกัษณะ

ตวัช้ีวดัท่ีดีนั้นควรแสดงถึงผลผลิตของงานที่จะวดั สะทอ้นส่ิงที่วดัได ้มีความเป็นไปไดใ้นการเก็บขอ้มูล 

และตน้ทุนการเก็บขอ้มูลไม่สูงเกินไป ตวับ่งช้ีแบ่งตามประเภทการวดัได ้2 ประเภทคือ   
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  1. การวดัเชิงปริมาณ (Quantity) ใชต้วัเลขที่เป็น อตัราส่วนมาตรา (Ratio Scale) ช่วงมาตรา 

(Interval Scale) และลาํดบัมาตรา (Ordinal Scale) เช่น “อตัราส่วนของเยาวชนท่ีติดยาเสพติดต่อเยาวชน

ทั้งหมดของประเทศ” และ “รายไดเ้ฉล่ียของเกษตรเพิ่มข้ึนจาก ... บาท  “ร้อยละของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่อ

ผูเ้รียนทั้งหมด” 

  2. การวดัเชิงคุณลกัษณะ (Quality) ใช้ตวัเลขที่เป็น นามมาตรา (Nominal Scale)  เช่น

“กฎหมายท่ีกาํหนดใหภ้รรยาท่ีจดทะเบียนสมรสตอ้งเปล่ียนสกลุเป็นของสามีไดรั้บการยกเลิก” “วทิยาลยั

ไดรั้บการประเมินสถานศึกษา 3 D ไดร้ะดบัเหรียญทอง” “วิทยาลยัไดเ้ป็น The Best Practice ของ อศจ.”  

เป็นตน้ 

   การเขียนตวับ่งช้ี ควรมีองค์ประกอบ 2Q+2T+1P คือ ปริมาณ (Quantity) คุณลกัษณะ

(Quality) เวลา (Time) กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) และสถานที่ (Place) ค่าของตวับ่งช้ีเป็นตวัเลขใน    

6 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

  1. จาํนวน (Number) 

  2. ร้อยละ (Percentage) 

  3. สดัส่วน (Proportion) 

  4. อตัราส่วน (Ratio) 

  5. อตัรา (Rate) 

  6. ค่าเฉล่ีย (Average or Mean) 

  การกาํหนดตวับ่งช้ีมีวิธีการกาํหนดคือให้พิจารณาถึงงานที่ดาํเนินการเป็นหลักโดยอาจ

วเิคราะห์โดยใชต้ารางท่ี 4 ต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4  แสดงการวเิคราะห์เพือ่กาํหนดตวับ่งช้ี 
 

 โครงการหรือกจิกรรม 
ผลผลติเชิง

ปริมาณ 

ผลผลติเชิงคุณภาพ 

ทีต้่องการ 
ค่าตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ี 

โครงการสร้างอาชีพ

เพือ่ชุมชน 

จาํนวนประชาชน

ผูรั้บบริการ 

ผา่นการฝึกอบรม

ตามหลกัสูตร 

ร้อยละ ร้อยละของประชาชน

ผูรั้บบริการฝึกอาชีพ

ท่ีผา่นการฝึกอาชีพ

ตามหลกัสูตร 
 

 จากนั้นจึงนาํค่าตวัช้ีวดัไปกาํหนดคาํอธิบายถึงคุณภาพหรือคุณลกัษณะที่ต้องการ แนว

ทางการดาํเนินการของสถานศึกษาในการให้บรรลุผลสําเร็จหรือปัจจยัสู่ความสําเร็จ วิธีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลซ่ึงจะระบุถึงเป้าหมายและแหล่งขอ้มูลทั้งหมด และเกณฑ์ที่จะประเมิน ตามแบบมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 
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การสร้างแบบสรุปรายงานการประเมนิตนเอง 

 การสร้างแบบสรุปรายงานสําหรับสถานศึกษา แผนกวิชา สาขาวิชา งาน รวมถึงครูและบุ

คลาการเพือ่เป็นเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลและสรุปรายงาน มีหลกัในการสร้างคือตอ้งสามารถแสดงการสรุป

ขอ้มูลการปฏิบติังานตามตวับ่งช้ีได้ครบถ้วน และสามารถประเมินผลได้ตามเกณฑ์ของตวับ่งช้ี โดย

วิเคราะห์จากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   ข้อมูลประกอบการตดัสิน และเกณฑ์การตัดสิน ในที่น้ีใช้

หลกัการสร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลแบบตาราง ตวัอยา่งเช่นตวับ่งช้ีร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี ซ่ึงมีรายละเอียดของการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  1. จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมดในแต่ละชั้นปี (ปวช. ปีท่ี 1,2 ,3 และ ปวส. ปีท่ี 1,2)  ท่ีลงทะเบียน

เรียนในปีการศึกษานั้น 

  2. จาํนวนผูเ้รียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพ แต่ละชั้นปีตาม

ประเภทวชิา สาขาวชิา และสาขางาน 

  3. ร้อยละของผูเ้รียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์การพน้สภาพ แต่ละหลกัสูตร

ตามประเภทวชิาสาขาวชิา และสาขางาน ทุกชั้นปี 

 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละของผูเ้รียน ทั้งหมดท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่น

เกณฑก์ารพน้สภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย

การประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร  

ดี                มากกวา่ร้อยละ  74 

พอใช้         ร้อยละ  60 -74 

ปรับปรุง    นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

 

 จากขอ้มูลทั้งหมดนาํมาวิเคราะห์เพือ่ออกแบบเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูลแบบตารางที่นิยมใช ้

โดยตวัแปรที่จะแสดงขอ้มูลจะเป็นหัวตาราง คอลมัน์แรกจะเป็นตวัแปรตน้เป็นตวัแปรที่เราจะกระทาํ

หรือจะหาขอ้มูลการเปลี่ยนแปลง ในที่น้ีคือสาขาวิชา ส่วนคอลมัน์ถดัไปจะเป็นตวัแปรตามหรือขอ้มูล

ของตวัแปรตน้ ในที่น้ีคือจาํนวนผูเ้รียนของสาขาวิชา คอลมัน์ขวาสุดมกัเป็นผลรวม ซ่ึงมีขั้นตอนการ

วเิคราะห์ดงัน้ี 

  1. ตั้งช่ือตารางให้ส่ือถึงขอ้มูลที่จะแสดงเช่น ตารางแสดงร้อยละของผูเ้รียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี ระดบั ปวช. 

  2. กาํหนดคอลมัน์แรกคือตวัแปรตน้ ในที่น้ีคือสาขาวิชาที่มีการเปิดการเรียนการสอนซ่ึง

สามารถจดักลุ่มเป็นประเภทวชิาได ้

  3. กาํหนดคอลมัน์ถดัไปที่จะเก็บหรือเรียกว่าตวัแปรตามคือจาํนวนผูเ้รียนที่ลงทะเบียน

เปรียบเทียบกบัจาํนวนผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑท่ี์กาํหนด โดยมีเง่ือนไขคือตวัแปรตน้มีการแบ่งชั้น
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เป็น ปวช.1  ปวช.2 และ ปวช.3  ดงันั้นตอ้งมี 2 ช่องเปรียบเทียบคือจาํนวนผูล้งทะเบียนเรียนและจาํนวน

ผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิตามเกณฑท่ี์กาํหนด และแบ่งเป็นกลุ่มซอ้นกนัอีกชั้นเป็น ปวช.1  ปวช.2 และ ปวช.3 

ซ่ึงมีเกณฑเ์กรดเฉล่ียคือ 1.50 1.75 และ 2.00 จึงกาํหนดกลุ่มของคอลมัน์ได ้3 กลุ่ม 

  4. ขอ้มูลตวัแปรตามทั้งสองคือจาํนวนผูล้งทะเบียนเรียนและจาํนวนผูเ้รียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ตามเกณฑท่ี์กาํหนดมีการรวมผลทั้งหมดเพื่อเปรียบเทียบเป็นร้อยละ 

  5. ตอ้งการแสดงผลรวมทั้งกลุ่มประเภทวชิาและทั้งหมดจึงมีผลรวมทา้ยสุด 2 แถว 

 

 ทาํให้ได้ตารางเก็บขอ้มูลดงัตวัอย่างตารางที่ 5 แสดงตารางสรุปขอ้มูลจาํนวนผูเ้รียนที่

ลงทะเบียนในแต่ละระดบัชั้นปีเปรียบเทียบกบัจาํนวนผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ ์

 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 

จาํนวนผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนในระดบั ปวช. เปรียบเทียบกบัจาํนวนผูเ้รียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

ปวช.1 (1.50) ปวช.2 (1.75) ปวช.3 (2.00) รวม 

ลง 

เรียน 

รวม

ผา่น

เกณฑ ์

คิดเป็น

ร้อยละ 
ลง 

เรียน 
ผา่น 

ร้อย

ละ 

ลง 

เรียน 
ผา่น 

ร้อย

ละ 

ลง 

เรียน 
ผา่น 

ร้อย

ละ 

ประเภทวชิา                 

     สาขาวชิา             

             

             

รวม             

รวมทั้งส้ิน             

 

รวมทั้งระดบั ปวช.  ลงเรียนทั้งส้ิน………….คน  ผา่นเกณฑ…์……..คน  คิดเป็นร้อยละ……….  

  ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 

 

 ตารางสรุปขอ้มูลจะควรผา่นการทดลองใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ขใหส้ามารถเก็บรวบรวมขอ้มูล

ไดส้ะดวกรวดเร็ว และสามารถประเมินตนเองตามเกณฑไ์ดง้่าย 
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การวเิคราะห์ปัจจัยสู่ความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของมาตรฐานการประกนัคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา กรณวีทิยาลยัเทคนิคและวทิยาลยัการอาชีพ 

 

 การวิเคราะห์ปัจจยัสู่ความสําเร็จของมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน เพื่อวิเคราะห์ถึง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมทีจ่ะทําให้สถานศึกษามีผลการดําเนินการแต่ละตัวช้ีวัดอยู่ในระดับดี โดยมีวิธี 

ดาํเนินการคือพิจารณาตวับ่งช้ีนั้นว่ามีองค์ประกอบ ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิตที่เก่ียวขอ้ง

ใดบา้ง จากนั้นพิจารณาเกณฑ์การประเมินถึงการที่จะดาํเนินการให้ผลสัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัดีนั้น จะตอ้ง

ดาํเนินการอะไรและอยา่งไรบา้งท่ีสาํคญั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

ตวับ่งช้ี ปัจจัยสู่ความสําเร็จ 

1.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี 

 

1. การจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิดีข้ึน 

(ไม่ตํ่ากวา่  2.00)  

2.  การจดัระบบดูแลผูเ้รียน  

3. การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการแกปั้ญหาผูเ้รียน 
 

2.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการเทียบโอนผล

การเรียนรู้ 

1. สถานศึกษาจดัระบบการเทียบโอนไดช้ดัเจน  

2.  ครูสามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามความ

ตอ้งการของผูเ้รียนได ้ 

3. ผูข้อเทียบโอนผลการเรียนในระบบเทียบโอนมีความ

พร้อมตามเกณฑก์ารเทียบโอน 

 

3.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถประยกุต์

หลกัการทางวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มา

ใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็น

ระบบ 

ครูรายวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และวชิาชีพเช่น 

วชิาบญัชี วชิาภาษี วชิาเคร่ืองยนต ์ท่ีกาํหนดพฒันา การ

จดัการเรียนการสอน ใหผู้เ้รียนมีการประยกุตห์ลกัการ

วทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยการบูรณาการ

โครงการโครงงาน  และส่ิงประดิษฐใ์นแผนการจดัการ

เรียนรู้  

 

4.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะในการส่ือสาร 

ดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการ

สนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ครูวชิาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนโดยการบูรณาการและเทคนิคหลากหลาย

ใหผู้เ้รียนมีทกัษะการส่ือสาร การอ่าน  

การเขียน และการสนทนาดีข้ึน 
 

ตอนที ่3 
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5.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใช้

ความรู้และเทคโนโลยท่ีีจาํเป็นในการศึกษา

คน้ควา้และปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

 

1. ผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยใีนการคน้ควา้

จากการเรียนในรายวชิาหรือการฝึกอบรม 

2. ครูท่ีสอนในรายวชิาชีพท่ีกาํหนดพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามรู้และเทคโนโลยี

คน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการฝึกและการปฏิบติัได้

อยา่งเหมาะสม 
 

6.   ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  

ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสม   และมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 

1.  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามใน

วชิาชีพ  บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  และมนุษยสัมพนัธ์ ของ

สถานศึกษา 

2.  ครูมีการบูรณาการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

ท่ีดีงามในวชิาชีพ  บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  และมนุษย

สมัพนัธ์ท่ีดีในทุกรายวชิาท่ีสอน 

3. ผูเ้รียนไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี

งามในวชิาชีพ  ไดรั้บการพฒันาบุคลิกภาพและมนุษย-

สัมพนัธ์ในรายวชิาวถีิธรรมวิถีไทย วชิาสังคมศึกษา วชิา

ภาษาไทย วชิาภาษาองักฤษ ฯลฯ  

4. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมฯ ผา่นกิจกรรมชมรม 
 

7.  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา

ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 

1.  ครูพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

2.  ผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวา่ 2 มีจาํนวนนอ้ย 

3.  ระบบดูแลผูเ้รียน และการดูแลผูเ้รียนโดยครูท่ีปรึกษา 

4.  การส่ือสารขอ้มูลระหวา่งสถานศึกษาและผูป้กครอง 

5.  ชุมชน ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา 
 

8.  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา

ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  
  

9. ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพท่ีผา่นการประเมิน

มาตรฐานวชิาชีพ 

 

1. สถานศึกษามีการพฒันาขอ้สอบมาตรฐานวชิาชีพระดบั 

ปวช. โดยใชแ้นวทางขอ้สอบมาตรฐานวชิาชีพจากสาํนกั

มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ สอศ. 

2. ผูเ้รียนท่ีเรียนในภาคเรียนสุดทา้ยระดบั ปวช. ไดรั้บการ

ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
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10.  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ท่ีผา่นการ

ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

 

1. สถานศึกษามีการพฒันาขอ้สอบมาตรฐานวชิาชีพระดบั 

ปวส. โดยใชแ้นวทางขอ้สอบมาตรฐานวชิาชีพจากสาํนกั

มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ สอศ. 

2. ผูเ้รียนท่ีเรียนในภาคเรียนสุดทา้ยระดบั ปวส. ไดรั้บการ

ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

 

11.  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีไดง้านทาํ

ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 

และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

1. ผูเ้รียนท่ีจะจบการศึกษาไดรั้บการฝึกอบรมและบ่ม

เพาะใหมี้ความพร้อมในการทาํงานในสถานประกอบการ

และประกอบอาชีพอิสระ 

2. งานแนะแนวอาชีพและจดัหางานใชเ้ทคนิคและวธีิ

หลากหลายเช่นไปรษณียบตัร โทรศพัทมื์อถือของผูเ้รียน

และผูป้กครอง และกลุ่มเพื่อนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 

12.  ระดบัความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ ท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน

วชิาชีพของผูส้าํเร็จการศึกษา 

1. ผูจ้บการศึกษาท่ีไดท้าํงานในสถานประกอบการมี

ทกัษะวชิาชีพ และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

2. การติดต่อส่ือสารระหวา่งสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ 

3. การนาํขอ้เสนอแนะของสถานประกอบการมาปรับปรุง

การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม 

 

13.  ร้อยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีมี

คุณภาพ   

1. ครูมีความสามารถพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะในแต่

ละสาขาวชิา 

2. สถานประกอบการท่ีใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันา

หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 

3. ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบฐาน

สมรรถนะและจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะ

ตามท่ีกาํหนด 

 

14.  ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ 

ครูสามารถพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยการบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม หรือ บูรณาการความรู้จากรายวชิา

ต่าง ๆ หรือจากประสบการณ์ โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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15.  ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ

คุณภาพการสอนของผูส้อน 

1. การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2. ส่ือ วสัดุครุภณัฑ ์ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 

16.  ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษา

จดัซ้ือวสัดุฝึก อุปกรณ์ สาํหรับการจดัการ

เรียนการสอนอยา่งเหมาะสม 

1. การจดัทาํแผนการฝึกในรายวชิาชีพ แผนพฒันา

สถานศึกษา 

2. การจดัสรรงบประมาณวสัดุฝึกซ่ึงไดแ้ก่ งบประมาณ

วสัดุฝึกในรายวชิา งบประมาณพฒันาสถานศึกษาโดย

บูรณาการในแผนการฝึก 
 

17.  ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของ

ระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวชิา 

1. แผนการจดัซ้ือจดัหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหพ้อเพยีงกบั

จาํนวนผูเ้รียน 

2. การจดัแหล่งการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ถึง 
 

18.  ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคาร

เรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน  

หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน พื้นท่ีฝึก

ปฏิบติังานเหมาะสมกบัวชิาท่ีเรียน มี

บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

1. การใหบ้ริการหอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน 

พื้นท่ีฝึกปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัวชิาท่ีเรียนและ

สาขาวชิา 

2. แผนการจดัหาและพฒันาปรับปรุงหอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบติังานท่ี

เหมาะสมกบัวชิาท่ีเรียนและสาขาวชิา 
 

19.  ระดบัความเหมาะสมในการจดัศูนย ์

วทิยบริการใหเ้หมาะสมกบัวชิาท่ีเรียน มี

บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

1. การใหบ้ริการครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ในศูนยว์ทิยบริการ   

2. การใหบ้ริการส่ือในศูนยว์ิทยบริการ 

3. แผนการจดัหาจดัซ้ือครุภณัฑ ์ อุปกรณ์  และส่ือในศนูย์

วทิยบริการ 

4. การประเมินผลการใชศู้นยว์ทิยบริการในการศึกษา

คน้ควา้ 
 

20.  ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหมี้

ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ ในแต่ละสาขาวชิา 

1. ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ของแต่ละสาขาวชิามีความ

เหมาะสมเพียงพอกบัการจดัการเรียนการสอน 

2. การบาํรุงรักษาครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยู่

เสมอ 

3. แผนการจดัหาจดัซ้ือครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ 

4. การประเมินผลการใชค้รุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ของแต่ละ

สาขาวชิา 
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21.  ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยั 

ของสภาพแวดลอ้ม ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในสาขาวชิา/สาขางาน 

ในแต่ละสาขาวชิาไดจ้ดัระบบความปลอดภยั 

สภาพแวดลอ้ม และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้คือ 

1. ป้ายแสดงคาํเตือนความปลอดภยั 

2. ระบบสัญญาณเตือนภยั  และอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั 

3.  ป้ายแสดงขั้นตอนการใช ้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 

ฯลฯ 

4.  สถานท่ีและการจดัเก็บ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ 

5.  อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ประจาํพื้นท่ี

นอกเหนือจากหอ้งพยาบาล 

6.  บนัทึกการตรวจสภาพและบาํรุงรักษา อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 

7.  อุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุที่เกิดจากการปฏิบติังาน 

8.  ขอ้มลู หรือสถิติการเกิดอุบติัเหตุ 
 

22.  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ี

ไดรั้บการพฒันาตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 

แผนการพฒันาบุคลากรใหมี้สมรรถนะตามหนา้ท่ีสอน

หรือหนา้ท่ีรับผดิชอบ โดยการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 

การพฒันาตนเองจากงานท่ีมอบหมายหรืองานพิเศษ 
 

23.  จาํนวนคร้ังหรือปริมาณในการระดม

ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนบัสนุนการจดั

การศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

แผนการระดมทรัพยากรบุคคล  เงิน  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร

ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา  ทั้งภาครัฐ และ

เอกชนในแต่ละสาขาวชิา 

24.  จาํนวนสถานประกอบการท่ีมีการจดั

การศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษา

ระบบทวภิาคีและระบบปกติ 

1. มาตรฐานสถานประกอบการในการจดัการฝึกงานหรือ

จดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

2. การลงนามความร่วมมือสถานประกอบการในการ

จดัการฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

3. การจดัทาํแผนการฝึกร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาและ

สถานประกอบการ 

4. การนิเทศ ติดตาม การฝึกงานหรือจดัอาชีวศึกษาระบบ

ทวภิาคี 
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25.  จาํนวนคน-ชัว่โมง  ของผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีมี 

ส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 

แผนการเชิญผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ หรือภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน  มาใหค้วามรู้หรือนาํนกัศึกษาออกไปศึกษา

ภายนอกของสาขาวชิา 

 

26.  อตัราส่วนของผูส้อนประจาํท่ีมีคุณวฒิุ

ดา้นวชิาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวชิา 

1. จาํนวนผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาไม่นอ้ย

กวา่ 1 ต่อ 35 ท่ีเป็นขา้ราชการ  ครูประจาํ พนกังาน

ราชการ  ครูจา้งท่ีสถานศึกษาทาํสัญญาจา้งต่อเน่ืองไม่

นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน ท่ีมีคุณวุฒิทางวชิาชีพ  

2. แผนการจดัหาผูส้อนท่ีเป็นขา้ราชการ ครูประจาํ 

พนกังานราชการ  ครูจา้งท่ีสถานศึกษาทาํสัญญาจา้ง

ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน ท่ีมีคุณวฒิุทางวชิาชีพ 

 

27.  อตัราส่วนของผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียน 1. จาํนวนผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียนทั้งสถานศึกษาไม่นอ้ย

กวา่ 1 ต่อ 25 ท่ีเป็นขา้ราชการ  ครูประจาํ พนกังาน

ราชการ  ครูจา้งท่ีสถานศึกษาทาํสัญญาจา้งต่อเน่ืองไม่

นอ้ยกวา่ 1  ภาคเรียน ท่ีมีคุณวฒิุทางวชิาชีพ  

2. แผนการจดัหาผูส้อนท่ีเป็นขา้ราชการ  ครูประจาํ 

พนกังานราชการ  ครูจา้งท่ีสถานศึกษาทาํสัญญาจา้ง

ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 1  ภาคเรียน ท่ีมีคุณวฒิุทางวชิาชีพ 

 

28.  จาํนวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ี

ปรึกษา 

1. แผนการจดักิจกรรมในชัว่โมงท่ีจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ี

ปรึกษา 

2. โครงการ/กิจกรรมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษา 

เช่น การประชุมผูป้กครอง ฯลฯ 

 

29.  จาํนวนคร้ังของการจดับริการ ตรวจสาร

เสพติดใหก้บัผูเ้รียน 

1. แผนการตรวจสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 

2. การแกปั้ญหาผูเ้รียนท่ีพบสารเสพติด 

 

30.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือ

เทียบกบัแรกเขา้ 

1. ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนตั้งแต่แรกเขา้ของสาขาวชิา 

2. การแกปั้ญหาผูเ้รียนท่ีมีแนวโนม้ออกกลางคนั เช่น มี

การขาดเรียน มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
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31.  จาํนวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมดา้นวชิาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  

ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ  รวมทั้งดา้น

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ 

แผนการจดักิจกรรม 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมส่งเสริม

วชิาการ  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ี

ดีงามในวชิาชีพ  และกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพนัธ์  ของสาขาวชิา 
 

32.  จาํนวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  วฒันธรรม  

ประเพณี  และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

แผนการจดักิจกรรม 2 กิจกรรมคือ  กิจกรรมส่งเสริมการ

อนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  กิจกรรมท่ีส่งเสริมการ

อนุรักษแ์ละทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและเพณี ของ

สาขาวชิา 
 

33.  จาํนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/

โครงการท่ีใหบ้ริการวชิาชีพและส่งเสริม

ความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินและ

กิจกรรม/โครงการ     ฝึกทกัษะวชิาชีพเพื่อ

การประกอบอาชีพของประชาชน 
 

แผนการจดักิจกรรม/โครงการ ท่ีใหบ้ริการวชิาชีพและ

ส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินและ

กิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพื่อการประกอบ

อาชีพของประชาชน 

34.  ร้อยละของงบประมาณในการจดั

กิจกรรม / โครงการท่ีใหบ้ริการวชิาชีพ  

และส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชน 

และทอ้งถ่ิน และกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะ

วชิาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน

ต่องบดาํเนินการ 
 

งบประมาณท่ีใชจ้ริงในการดาํเนินการกิจกรรม/โครงการ

บริการวชิาชีพ และฝึกทกัษะวชิาชีพ ทั้งหมดท่ีสาขาวชิา/

สาขางานไดรั้บจดัสรรจากสถานศึกษา  และหน่วยงานอ่ืน 

ยกเวน้งบลงทุน 

35.  จาํนวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั

และโครงงานท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ในการ

พฒันาการเรียนการสอน หรืออาํนวยความ

สะดวกในชีวติประจาํวนั  หรือการประกอบ

อาชีพและ/หรือการพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน และ

ประเทศซ่ึงนาํไปสู่การแข่งขนัในระดบัชาติ 
 

แผนการพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั โครงงาน 

ท่ีมีประโยชน์ทางวชิาชีพและ/หรือ ไดรั้บการเผยแพร่

ระดบัชาติ ของแต่ละสาขาวชิา ทั้งในระดบั ปวช. และ

ระดบั ปวส. 

36.  จาํนวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั 

โครงงาน ท่ีมีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือ 

ไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ 

แผนการจดัทาํนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั โครงงาน 

ท่ีมีประโยชน์ทางวชิาชีพและ/หรือ ไดรั้บการเผยแพร่

ระดบัชาติ 
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37.  ร้อยละของงบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง 

พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์

งานวจิยั และโครงงานต่องบดาํเนินการ 

การจดัสรรงบประมาณ  นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั 

โครงงาน ท่ีมีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือ ไดรั้บการ

เผยแพร่ระดบัชาติ 
 

38.  จาํนวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  

งานวจิยั  และโครงงานท่ีนาํไปใชใ้นการ

พฒันาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และ

ประเทศชาติ 

แผนการแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัการสร้างและพฒันา

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน ดว้ย 

วธีิการและช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น วทิย ุโทรทศัน์  

อินเทอร์เน็ต หนงัสือพมิพ ์วารสาร นิทรรศการ ประชุม 

สัมมนาวชิาการ การนาํเสนอผลงาน เป็นตน้ 
 

39.  ระดบัคุณภาพการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ 

และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา 

ดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

1. การมอบหมายภาระหนา้ท่ีตามระเบียบสาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาวา่ดว้ยการบริหาร

สถานศึกษา พ.ศ. 2552 

2. การจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

และนาํมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็น

เป้าหมาย 

3. การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร และคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการพิจารณาดาํเนินการโครงการต่างๆ ของ

สถานศึกษา 

4. สถานศึกษาสามารถดาํเนินการโครงการ/กิจกรรม

ตามท่ีโครงการระดบักระทรวง และ สอศ. ไดต้าม

นโยบาย 

5. การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ทั้งภายใน

และภายนอก 

6.  การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ การปรับปรุงการดาํเนินการ

เพื่อใหง้านมีสัมฤทธ์ิมากท่ีสุด 

7.  การรวบรวมองคค์วามรู้จากงานท่ีดาํเนินการมาแลว้

เพื่อนาํมาเป็นบทเรียนหรือพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมาก

ข้ึนรวมถึงการนาํองคค์วามรู้จากภายนอกมาพฒันา

ประสิทธิภาพการดาํเนินการ 

8. มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารเป็นไปตามหลกั

ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
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40.  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ี

สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐาน

วชิาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

1. ครูมีใบประกอบวชิาชีพครู/ใบอนุญาต ผูบ้ริหารมีใบ

ประกอบวชิาชีพผูบ้ริหาร/ใบอนุญาต 

2. ครูปฏิบติัตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ

และจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. 2548  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เหมาะสม 
 

41.  ระดบัคุณภาพของการจดัระบบ

สารสนเทศ และการจดัการความรู้ของ

สถานศึกษา 

1. ความทัว่ถึงของระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

2. ความรวดเร็ว ความน่าเช่ือถือ ความมัน่คง ความ

ปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

3. ระบบการเก็บรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ 

4. การปรับปรุงสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั 

5. การเขา้ถึงระบบสารสนเทศจากภายในและภายนอก 
 

42.  ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพ

ภายในท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ือง 

1. การมอบหมายหนา้ท่ีรับผิดชอบตามตวับ่งช้ี 

2. การวางแผนกาํหนดโครงการกิจกรรมใหต้อบสนอง 

ตวับ่งช้ี 

3. ความร่วมมือในการดาํเนินการโครงการกิจกรรมของ

บุคลากรในสถานศึกษา 

4. การส่งเสริมสนบัสนุนโครงการกิจกรรมของฝ่าย

บริหาร 

5. การติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรม 

6. การสรุปรายงานการประเมินตนเอง 
 

43.  ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพ

ภายใน 

1. การนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการดาํเนินการของ

สถานศึกษา 

2. การดาํเนินการประกนัคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการ

บริหารจดัการ 

3. การดาํเนินการประกนัคุณภาพเป็นงานปกติของ

บุคลากรในสถานศึกษา 

4. แผนพฒันาสถานศึกษา 
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การวเิคราะห์ภารกจิการประกนัคุณภาพภายในของฝ่าย  แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

 

 วิเคราะห์ภารกิจการประกนัคุณภาพภายในของฝ่าย  แผนก/งาน ครูและบุคลากร โดย

กาํหนดโครงการจากปัจจยัสู่ความสําเร็จของตวับ่งช้ี  แลว้พิจารณาภารกิจกบับทบาทหน้าที่ให้เหมาะสม

ตามระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วา่ดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552  ดงัตวัอยา่ง

ต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานที ่ 1 

ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

 

ข้อกาํหนดที ่ 1   สถานศึกษาควรจัดการพฒันาผู้เรียน และผู้สําเร็จการศึกษาในเร่ืองต่อไปนี ้

ข้อกาํหนดที ่ 1.1 ความรู้ และทกัษะวชิาชีพ ตามหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี 

ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ตัวบ่งช้ีที ่ 1   ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

ผูเ้รียนใหมี้ผล 

สัมฤทธ์ิ ทางการ

เรียนตามเกณฑท่ี์

กาํหนดตามชั้นปี 

2. โครงการสอน

ปรับพื้นฐาน 

3. โครงการวจิยัใน

ชั้นเรียน 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัระบบงานทะเบียน 

ศธ.02 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ฝ่ายวชิาการ

    2.1 นิเทศ กาํกบั ติดตาม 

และส่งเสริม การจดัการ

เรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 

  

2.2 จดัฝึกอบรมพฒันา

สมรรถนะการจดัการเรียน

การสอนของครูและ

บุคลากร 

3. ฝ่ายพฒันากิจการ

นกัเรียน นกัศึกษา

1. 

  

1.1 สรุปรวบรวม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

งานทะเบียน 

1.2 สรุปขอ้มลูเป็น
แผนก/สาขา แจง้แผนก/
สาขา 

1.3 แจง้ผลการเรียนให้
ผูป้กครองทราบเป็นภาค
เรียน  
2. 

2.1 วเิคราะห์รายวชิาท่ี
มีจาํนวนผูเ้รียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตํ่ากวา่ 2 ร้อยละ 10 - 20 
หรือมากกวา่ นาํเสนอท่ี
ประชุมและฝ่ายบริหาร 

แผนก/สาขา และงาน
วดัผลและประเมินผล  

1. 

1.1 พฒันาการจดัการ

เรียนการสอน ทาํวิจยัใน

ชั้นเรียน พฒันาแผนการ

จดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ดีข้ึน 

ครู 

1.2  ปลูกฝัง ดูแล 

คุณธรรมจริยธรรมและ

ทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ

ของผูเ้รียน  

2. 

2.1  ดูแลให ้คาํปรึกษา  

ครูท่ีปรึกษา   

ตอนที ่4 
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โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

 

 

 

 

 

    3.1 จดัระบบดูแลผูเ้รียน 

 

เพื่อพิจารณาพฒันาการ
จดัการเรียนการสอน 
3. 

3.1 ส่งเสริมใหค้รูท่ี
ปรึกษาพบผูเ้รียนตาม
แผนกิจกรรม 

งานครูท่ีปรึกษา 

 

และแกปั้ญหาผูเ้รียนท่ีมี

ผลการเรียนเฉล่ียตํ่ากวา่

เกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี 

หรือมีการขาดเรียนบ่อย 

คร้ัง หรือท่ีมีผลการเรียน

ในหน่วยการเรียนตํ่า 
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ข้อกาํหนดที ่ 1.2 ___________________________ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 2   ร้อยละของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการ 

2. โครงการ 

3. โครงการ 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดั 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

1.2 จดั 

2. ฝ่ายวชิาการ

    2.1 นิเทศ กาํกบั ติดตาม 

และ 

  

2.2 จดัฝึกอบรม 

3. ฝ่ายพฒันากิจการ

นกัเรียน นกัศึกษา

    3.1 จดั 

  

    3.2 จดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
1.1 สรุป 
งานทะเบียน 

1.2 สรุป 
1.3 แจง้  

2. 

2.1 วเิคราะห์ 

แผนก/สาขา และงาน
วดัผลและประเมินผล  

2.2 วเิคราะห์ 
3. 

3.1 ส่งเสริม 
งานครูท่ีปรึกษา 

3.2 ส่งเสริม 
 

1. 

1.1 พฒันา 

ครู 

1.2  ปลูกฝัง ดูแล  

2. 

2.1  ดูแล 

ครูท่ีปรึกษา   

2.2  ดูแล 



   คู่มือการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  35 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3   ร้อยละของผูเ้รียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้

แกปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการ 

2. โครงการ 

3. โครงการ 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดั 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

1.2 จดั 

2. ฝ่ายวชิาการ

    2.1 นิเทศ กาํกบั ติดตาม 

และ 

  

2.2 จดัฝึกอบรม 

3. ฝ่ายพฒันากิจการ

นกัเรียน นกัศึกษา

    3.1 จดั 

  

    3.2 จดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
1.1 สรุป 
งานทะเบียน 

1.2 สรุป 
1.3 แจง้  

2. 

2.1 วเิคราะห์ 

แผนก/สาขา และงาน
วดัผลและประเมินผล  

2.2 วเิคราะห์ 
3. 

3.1 ส่งเสริม 
งานครูท่ีปรึกษา 

3.2 ส่งเสริม 
 

1. 

1.1 พฒันา 

ครู 

1.2  ปลูกฝัง ดูแล  

2. 

2.1  ดูแล 

ครูท่ีปรึกษา   

2.2  ดูแล 
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ข้อกาํหนดที ่ 1.3 ทกัษะในการใชภ้าษาส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4   ร้อยละของผูเ้รียนที่มีทกัษะในการส่ือสาร ดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา 

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

ครูภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 

2. โครงการจดัหา

ส่ือภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

1. ฝ่ายวชิาการ

    1.1 พฒันาครูผูส้อนวชิา

ภาษาไทย และภาษาต่าง 

ประเทศ 

  

1.2 นิเทศ กาํกบั ติดตาม 

และประเมินผล 

 

 

1. 

1.1 สรุปรวบรวมผล
การเรียนในรายวชิาภาษา 
ไทยและภาษาต่าง 
ประเทศ ท่ีมีเกรดไม่ตํ่า
กวา่ 2.00 ทั้งสองวชิา 

งานวดัผลและประเมิน 
ผล 

2. 

2.1 จดัหาส่ือภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 

งานวทิยบริการและ
หอ้งสมุด  

3. 

3.1 ร่วมกบัครูภาษา 
ไทยและภาษาต่าง 
ประเทศพฒันาแผนการ
จดัการเรียนรู้และส่ือการ
สอน 

งานส่ือการเรียนการ
สอน 

 

1. 

1.1 พฒันาการจดัการ

เรียนการสอน พฒันา

แผนการจดัการเรียนรู้ 

นวตักรรม และส่ือ 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะใน

การส่ือสาร ดา้นการฟัง 

การอ่าน การเขียน และ

การสนทนา 

ครูวชิาภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 

1.2  ทาํวจิยัในชั้นเรียน

เพือ่แกปั้ญหาผูเ้รียนอยา่ง

เป็นระบบ  
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ข้อกาํหนดที ่ 1.4 ความรู้ และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยท่ีีจาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังานวิชาชีพ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5   ร้อยละของผูเ้รียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้

และปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการฝึก 

อบรมการใช้

อินเทอร์เน็ต

เบ้ืองตน้ 

2. โครงการพฒันา

ส่ือและเทคโนโลย ี

3. โครงการจดัหา

ครุภณัฑ์

เทคโนโลยใีหม่ 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัฝึกอบรมการใช้

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์-

เน็ต ใหก้บัผูเ้รียนใหท้ัว่ถึง 

ฝ่ายวชิาการ 

1.2 นิเทศ กาํกบั ติดตาม 

และประเมินผล 

 

1. 
1.1 กาํหนดรายวชิาชีพ

ท่ีใชค้วามรู้และเทคโน-
โลยท่ีีจาํเป็นในการศึกษา
คน้ควา้และปฏิบติังาน
วชิาชีพ เช่นรายวชิาท่ีใช้
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ และ
โปรแกรมสาํเร็จรูปต่างๆ 
เช่นโปรแกรมทางบญัชี 
เป็นตน้ รายวชิาท่ีใช้
ครุภณัฑท่ี์เป็นเทคโนโลยี
เช่น วชิาท่ีใชเ้คร่ือง
ควบคุมอตัโนมติั  เคร่ือง
วเิคราะห์ เคร่ืองจาํลอง 
CNC เป็นตน้ 

แผนกวชิา 

1.2 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการ
เรียนการสอนใหมี้
คุณภาพ 

1.3 สรุปรวบรวมขอ้มูล 
รายวชิาชีพ จาํนวน
ผูเ้รียน ท่ีใชค้วามรู้และ
เทคโนโลยท่ีีจาํเป็นใน
การศึกษาคน้ควา้และ
ปฏิบติังานวชิาชีพ  
2. 

2.1 จดัหาส่ือและเทค-
โนโลยเีพือ่บริการคน้ควา้ 

งานวทิยบริการและ
หอ้งสมุด  

3. 

3.1 สาํรวจความ
ตอ้งการและจดัหาส่ือ
และครุภณัฑ์ 

งานส่ือการเรียนการ
สอน 

1. 

1.1 รายวิชาท่ีถูกกาํหนด

หรือทุกรายวชิาพฒันา 

การจดัการเรียนการสอน 

พฒันาแผนการจดัการ

เรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีการใช้

ความรู้และเทคโนโลยท่ีี

จาํเป็นในการศึกษา

คน้ควา้ เช่น อินเทอร์เน็ต 

และใชเ้ทคโนโลยใีนการ

ปฏิบติังานวชิาชีพ เช่น 

การเขียนแบบดว้ย

คอมพิวเตอร์ การใช้

โปรแกรมซีเอน็ซี การใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

วชิาชีพ เคร่ืองควบคุม

อตัโนมติั 

ครู 

1.2  ประเมินผลและ

เก็บรวบรวมขอ้มลูผูเ้รียน

เสนอแผนก  
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ข้อกาํหนดที ่ 1.5 คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมนุษย- 

สัมพนัธ์ท่ีดี 

ตัวบ่งช้ีที ่ 6   ร้อยละของผู ้ เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมทีดี่งามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่

เหมาะสม และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการ

คุณธรรมนาํ

วชิาชีพ 

2. โครงการพฒันา

บุคลิกภาพและ

มนุษย-สมัพนัธ์ 

3. โครงการวจิยั

คุณธรรมนาํ

วชิาชีพ 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัทาํโครงการพฒันา

คุณธรรมนาํวชิาชีพ 

ฝ่ายพฒันากิจการ

นกัเรียน นกัศึกษา 

1.2 นิเทศ กาํกบั ติดตาม 

และประเมินผล 

 

1. 

1.1 จดัทาํโครงการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริย-
ธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามใน
วชิาชีพ  การมีบุคลิกภาพ
ท่ีเหมาะสม และมีมนุษย-
สัมพนัธ์ท่ีดี โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

งานกิจกรรมนกัเรียน
นกัศึกษา 

1.2 รวบรวมขอ้มูล
คุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ  
การพฒันาบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม   และมีมนุษย-
สัมพนัธ์ท่ีดี จดัทาํเป็น
สารสนเทศ 
2. 

2.1 กาํกบั ติดตาม และ
ส่งเสริมครูท่ีปรึกษา 

งานครูท่ีปรึกษา 

 
 

1. 

1.1 ครูวชิาสังคมศึกษา

พฒันาการจดัการเรียน

การสอนบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ  

การมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะ- 

สม และมีมนุษยสัมพนัธ์

ท่ีดี 

ครู 

1.2  ครูทุกรายวชิาดูแล

ผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม

จริยธรรมค่านิยมท่ีดีงาม

ในวชิาชีพ  มีบุคลิกภาพ

ท่ีเหมาะสม และมีมนุษย-

สัมพนัธ์ท่ีดี  

1.3 วจิยัเก่ียวกบั

คุณธรรมนาํวชิาชีพ 

1.4 ประเมินผลและ

รายงานถึงคุณธรรม

จริยธรรมท่ีไดด้าํเนินการ

ในแผนการจดัการเรียนรู้

และจาํนวนผูเ้รียนท่ีผา่น

การประเมิน 

2. 

2.1  แกปั้ญหาผูเ้รียนท่ี

ขาดคุณธรรมจริยธรรม 

ครูท่ีปรึกษา   



   คู่มือการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  39 

ข้อกาํหนดที ่ 1.6 ความรู้  และทกัษะตามมาตรฐานวชิาชีพ  และหลกัสูตรสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่ 7   ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตาม

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

ผูเ้รียนในระดบั 

ปวช. ใหมี้

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามเกณฑ์

สาํเร็จการศึกษา 

2. โครงการวจิยัใน

ชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 นิเทศ กาํกบั ติดตาม 

และส่งเสริม การจดัการ

เรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 

ฝ่ายวชิาการ 

1.2 จดัฝึกอบรมพฒันา

สมรรถนะการจดัการเรียน

การสอนของครูและ

บุคลากร 

2. 

    2.1 จดัระบบดูแลผูเ้รียน 

ฝ่ายพฒันากิจการ

นกัเรียน นกัศึกษา 

 

1. 
1.1 สรุปรวบรวม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดบั ปวช. 

งานทะเบียน 

2. 

2.1 วเิคราะห์รายวชิาท่ี
มีจาํนวนผูเ้รียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตํ่ากวา่ 2 ร้อยละ 10 - 20 
หรือมากกวา่ นาํเสนอท่ี
ประชุมและฝ่ายบริหาร
เพื่อพิจารณาพฒันาการ
จดัการเรียนการสอน 

งานวดัผลและประเมิน 
ผล  

2.2 แจง้ผลการเรียนให้
ผูป้กครองทราบเป็นภาค
เรียน 
3. 

3.1 นิเทศ ติดตาม การ
จดัการเรียนการสอนใหมี้
คุณภาพ 

แผนกวชิา 

4. 
4.1 ส่งเสริมครูท่ีปรึกษา

ใหพ้บผูเ้รียนตามแผน
กิจกรรม 

งานครูท่ีปรึกษา 

 

1. 

1.1 พฒันาการจดัการ

เรียนการสอน ทาํวิจยัใน

ชั้นเรียน พฒันาแผนการ

จดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ดีข้ึน 

ครู 

1.2  ปลูกฝัง ดูแล 

คุณธรรมจริยธรรม

ผูเ้รียน 

2. 

2.1  ดูแลให ้คาํปรึกษา 

และแกปั้ญหาผูเ้รียนท่ีมี

ผลการเรียนเฉล่ียตํ่ากวา่

เกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี 

หรือมีการขาดเรียน

บ่อยคร้ัง หรือท่ีมีผลการ

เรียนในหน่วยการเรียน

ตํ่าโดยประสานกบั

ครูผูส้อน 

ครูท่ีปรึกษา   

 

 

 

 

 

 

 



   คู่มือการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  40 

ตัวบ่งช้ีที ่ 8   ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตาม

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

ผูเ้รียนในระดบั 

ปวส. ใหมี้

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามเกณฑ์

สาํเร็จการศึกษา 

2. โครงการวจิยัใน

ชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 นิเทศ กาํกบั ติดตาม 

และส่งเสริม การจดัการ

เรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 

ฝ่ายวชิาการ 

1.2 จดัฝึกอบรมพฒันา

สมรรถนะการจดัการเรียน

การสอนของครูและ

บุคลากร 

2. 

    2.1 จดัระบบดูแลผูเ้รียน 

ฝ่ายพฒันากิจการ

นกัเรียน นกัศึกษา 

 

1. 
1.1 สรุปรวบรวม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดบั ปวส. 

งานทะเบียน 

2. 

2.1 วเิคราะห์รายวชิาท่ี
มีจาํนวนผูเ้รียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตํ่ากวา่ 2 ร้อยละ 10 - 20 
หรือมากกวา่ นาํเสนอท่ี
ประชุมและฝ่ายบริหาร
เพื่อพิจารณาพฒันาการ
จดัการเรียนการสอน 

งานวดัผลและประเมิน 
ผล  

2.2 แจง้ผลการเรียนให้
ผูป้กครองทราบเป็นภาค
เรียน 
3. 

3.1 นิเทศ ติดตาม การ
จดัการเรียนการสอนใหมี้
คุณภาพ 

แผนกวชิา 

4. 
4.1 ส่งเสริมครูท่ีปรึกษา

ใหพ้บผูเ้รียนตามแผน
กิจกรรม 

งานครูท่ีปรึกษา 

 

1. 

1.1 พฒันาการจดัการ

เรียนการสอน ทาํวิจยัใน

ชั้นเรียน พฒันาแผนการ

จดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ดีข้ึน 

ครู 

1.2  ปลูกฝัง ดูแล 

คุณธรรมจริยธรรม

ผูเ้รียน 

2. 

2.1  ดูแลให ้คาํปรึกษา 

และแกปั้ญหาผูเ้รียนท่ีมี

ผลการเรียนเฉล่ียตํ่ากวา่

เกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี 

หรือมีการขาดเรียน

บ่อยคร้ัง หรือท่ีมีผลการ

เรียนในหน่วยการเรียน

ตํ่าโดยประสานกบั

ครูผูส้อน 

ครูท่ีปรึกษา   

 

 

 

 

 

 

 

 



   คู่มือการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  41 

ตัวบ่งช้ีที ่ 9   ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ที่ผา่นการประเมินมาตรฐาน

วชิาชีพ 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

ขอ้สอบมาตรฐาน

วชิาชีพ ระดบั 

ปวช. 

2. โครงการสอบ

มาตรฐานวชิาชีพ

ใน ระดบั ปวช. 

 

 

 

1. 

1.1 นิเทศ กาํกบั ติดตาม 

และส่งเสริม การสอบ

มาตรฐานวชิาชีพใหมี้

คุณภาพและใหผู้เ้รียนใน

ระดบั ปวช. ไดเ้ขา้สอบ

อยา่งทัว่ถึง 

ฝ่ายวชิาการ 

1.2 จดัพฒันาขอ้สอบ

มาตรฐานวชิาชีพ 

 

1. 

1.1 จดัทาํคลงัขอ้สอบ
มาตรฐานวชิาชีพ ระดบั 
ปวช. 

งานวดัผลและประเมิน 
ผล 

1.2 จดัสอบมาตรฐาน
วชิาชีพ ระดบั ปวช. 

1.3 สรุปรวบรวมผล
การสอบมาตรฐาน
วชิาชีพ  

 
 

1. 

1.1 พฒันาการจดัการ

เรียนการสอนใหไ้ด้

สมรรถนะตามมาตรฐาน

วชิาชีพ 

ครู 

1.2  พฒันาแผนการ

จดัการเรียนรู้แบบฐาน

สมรรถนะ  

1.3  พฒันาขอ้สอบ

มาตรฐานวชิาชีพ 

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่ 10 ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีผ่านการประเมิน

มาตรฐานวชิาชีพ 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

ขอ้สอบมาตรฐาน

วชิาชีพ ระดบั 

ปวส. 

2. โครงการสอบ

มาตรฐานวชิาชีพ

ใน ระดบั ปวส. 

 

 

 

1. 

1.1 นิเทศ กาํกบั ติดตาม 

และส่งเสริม การสอบ

มาตรฐานวชิาชีพใหมี้

คุณภาพและใหผู้เ้รียนใน

ระดบั ปวส. ไดเ้ขา้สอบ

อยา่งทัว่ถึง 

ฝ่ายวชิาการ 

1.2 จดัพฒันาขอ้สอบ

มาตรฐานวชิาชีพ 

 

1. 

1.1 จดัทาํคลงัขอ้สอบ
มาตรฐานวชิาชีพ ระดบั 
ปวส. 

งานวดัผลและประเมิน 
ผล 

1.2 จดัสอบมาตรฐาน
วชิาชีพ ระดบั ปวส. 

1.3 สรุปรวบรวมผล
การสอบมาตรฐาน
วชิาชีพ  

 
 

1. 

1.1 พฒันาการจดัการ

เรียนการสอนใหไ้ด้

สมรรถนะตามมาตรฐาน

วชิาชีพ 

ครู 

1.2  พฒันาแผนการ

จดัการเรียนรู้แบบฐาน

สมรรถนะ  

1.3  พฒันาขอ้สอบ

มาตรฐานวชิาชีพ 

 



   คู่มือการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  42 

ข้อกาํหนดที ่ 1.7 ความรู้และทกัษะในการหางานทาํ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 11 ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาที่ไดง้านทาํในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และ

ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการบ่มเพาะ 

ผูป้ระกอบการใหม่ 

2. โครงการศนูย์

กาํลงัคน 

3. โครงการเตรียม

ความพร้อมก่อน

เขา้สู่สถาน

ประกอบการ 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 กาํกบั ติดตาม และ

ส่งเสริมการแนะแนวอาชีพ

และจดัหางาน 

ฝ่ายพฒันากิจการ

นกัเรียน นกัศึกษา 

2. ฝ่ายวางแผนและความ

ร่วมมือ

    2.1 กาํกบั ติดตาม และ

ส่งเสริมการดาํเนินการ

ฐานขอ้มูลศูนยก์าํลงัคน 

  

3. ฝ่ายวชิาการ

    3.1 ส่งเสริมการจดัการ

เรียนการสอนระบบทวภิาคี 

  

     

 

1. 

1.1 ติดตาม เก็บ
รวบรวม ขอ้มูลการมีงาน
ทาํของผูจ้บการศึกษา
ดว้ยวธีิหลากหลาย 

งานแนะแนวอาชีพ
และจดัหางาน 

1.2 ประสานงานกบั
งานส่งเสริมการคา้ และ
ประกอบธุรกิจ จดัทาํ
โครงการบ่มเพาะ
ผูป้ระกอบการใหม่เพื่อ
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ และเตรียม
ความพร้อมก่อนเขา้สู่
สถานประกอบการ 

1.3 สรุปรวบรวม
ขอ้มูลผูส้าํเร็จการศึกษาท่ี
ไดง้านทาํภายใน 1 ปี  
2. 

2.1 เก็บรวบรวมและ
กรอกขอ้มูลศูนยก์าํลงัคน 

งานศูนยข์อ้มูล
สารสนเทศ  

2.2 ส่งเสริมหรือจดั
อบรมการใส่ขอ้มูลศูนย์
กาํลงัคนใหก้บัผูเ้รียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 

1.1 พฒันาการจดัการ

เรียนการสอนใหไ้ด้

สมรรถนะตามมาตรฐาน

วชิาชีพ 

ครู 

1.2  พฒันาหลกัสูตร

ฐานสมรรถนะตามความ

ตอ้งการของสถาน

ประกอบการ  

1.3  จดัการเรียนการ

สอนระบบทวภิาคี 
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ข้อกาํหนดที ่ 1.8 คุณลกัษณะของผูส้าํเร็จการศึกษา ท่ีสถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 12 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพของผูส้าํเร็จการศึกษา 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการสาํรวจ

ความพึงพอใจของ

สถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 กาํกบั ติดตาม และ

ส่งเสริมโครงการสาํรวจ

ความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการ 

ฝ่ายพฒันากิจการ

นกัเรียน นกัศึกษา 

 

1. 

1.1 สาํรวจขอ้มูลสถาน
ประกอบการเพื่อกาํหนด
เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการ
สาํรวจความพึงพอใจ 

งานแนะแนวอาชีพ
และจดัหางาน 

1.2 พฒันาเคร่ืองมือ
เก็บรวบรวมขอ้มูลความ
พึงพอใจของสถาน
ประกอบการโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 

1.3 ทาํการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลตามประชากรและ
และกลุ่มตวัอยา่งของ
สถานประกอบการ  

1.4 วเิคราะห์ขอ้มูล
และจดัทาํรายงาน 

1.5 สรุปขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

1.1 นิเทศ ติดตาม 

นกัศึกษาฝึกงาน และผู ้

จบการศึกษาท่ีไดง้านทาํ

ในสถานประกอบการ 

ครู 
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มาตรฐานที ่ 2 

หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

ข้อกาํหนดที ่ 1   สถานศึกษาควรพฒันาหลกัสูตร และการจัดการเรียนการสอนดงันี ้

ข้อกาํหนดที ่2.1 ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกบั

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 13  ร้อยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

หลกัสูตรฐาน

สมรรถนะ 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 วางแผนการพฒันา

หลกัสูตรแบบครบวงจร 

ฝ่ายวชิาการ 

1.2 จดัการประชุมเชิง

ปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตร

ฐานสมรรถนะ 

1.3 จดัฝึกอบรมการจดัทาํ 

แผนการเรียนรู้แบบฐาน

สมรรถนะ 

2. ฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ

    2.1 สนบัสนุนความร่วม 

มือกบัสถานประกอบการ

ในการพฒันาหลกัสูตรฐาน

สมรรถนะ 

  

 

1. 

1.1 ดาํเนินการประชุม
เชิงปฏิบติัการพฒันา
หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 

งานพฒันาหลกัสูตร
การเรียนการสอน 

1.2 ประสานกบังาน
ความร่วมมือเชิญสถาน
ประกอบการกลุ่มเป้า 
หมายเขา้ร่วมการพฒันา 

1.3 สรุปรวบรวมขอ้มูล 
การพฒันาหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะ  
2. 

2.1 พฒันาหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะโดยการ
ปรับหรือเพิ่มหลกัสูตร 
และแผนการเรียน ให้
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ 

แผนกวชิา  

3. 
3.1 ประสานความ

ร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการท่ีได้
มาตรฐานร่วมพฒันา
หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 

งานความร่วมมือ 

 
 
 
 

1. 

1.1 พฒันาหลกัสูตร

ฐานสมรรถนะใหผู้เ้รียน

มีสมรรถนะตามความ

ตอ้งการของสถาน

ประกอบการ และ

ตลาดแรงงาน 

ครู 

1.2  พฒันาคาํอธิบาย

รายวชิา  

1.3  พฒันาแผนการ

จดัการเรียนการสอน 

1.4  พฒันาส่ือการสอน 

และแหล่งการเรียนรู้ให้

ผูเ้รียนมีสมรรถนะตาม

ความตอ้งการ 
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ข้อกาํหนดที ่ 2.2 จดักระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเอง

ตามธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 14 ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการประชุม 

เชิงปฏิบติัการ

พฒันาแผนการ

จดัการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 นิเทศ ติดตาม 

ประเมินผล และส่งเสริม

การจดัการเรียนการสอน

ใหเ้ป็นไปตามแผนการ

จดัการเรียนรู้ 

ฝ่ายวชิาการ 

1.2 จดัการประชุมเชิง

ปฏิบติัการพฒันาแผนการ

จดัการเรียนรู้แบบบูรณา

การ 

 

1. 

1.1 จดัตั้งคณะกรรมการ 
ทาํหนา้ทีต่รวจการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ 
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการ
เรียนการสอน 

งานพฒันาหลกัสูตร
การเรียนการสอน 

1.2 สรุปรวบรวม
ขอ้มูลการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้แบบบูรณา
การ และการนาํไปใช ้
2. 

2.1 นิเทศ ติดตาม และ
ส่งเสริมการจดัการเรียน
การสอนดว้ยการสนบั-
สนุน ส่ือและวสัดุ
ครุภณัฑ ์

แผนกวชิา  

 
 

1. 

1.1 พฒันาแผนการจดั 

การเรียนรู้ โดยบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม หรือ 

บูรณาการความรู้จาก

รายวชิาต่าง ๆ  โดยเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัมีการจดั

กิจกรรม การใชส่ื้อการ

สอน การวดัประเมินผล

อยา่งหลากหลาย  

เหมาะสมสอดคลอ้งกบั

ผูเ้รียน เพือ่ใหผู้เ้รียน

สามารถนาํไปใชใ้นชีวติ 

ประจาํวนัและการ

ประกอบอาชีพ 

ครู 

1.2  นาํผลการประเมิน

ของคณะกรรมการหรือ 

ผูนิ้เทศมาปรับปรุง

แผนการจดัการเรียนรู้ 

และปรับปรุงการจดัการ

เรียนการสอน  
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ตัวบ่งช้ีที ่ 15 ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

เทคนิคการจดัการ

เรียนการสอน 

2. พฒันาการวดั

และประเมินผล

การจดัการเรียน

การสอน 

3. โครงการพฒันา

ส่ือและเทคโนโลยี

การจดัการเรียน

การสอน 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจดัการเรียน

การสอน 

ฝ่ายวชิาการ 

1.2 ประชุมเชิงปฏิบติัการ

พฒันาเทคนิคการจดัการ

เรียนการสอน 

1.3 ประชุมเชิงปฏิบติัการ

พฒันาการวดัและประเมิน 

ผลการจดัการเรียนการสอน 

1.4 พฒันาส่ือและเทค-

โนโลยกีารจดัการเรียนการ

สอน 

1.5 พฒันาการจดัการ

เรียนการสอนดว้ยการวจิยั

และพฒันา 

1.6 ศึกษาความพึงพอใจ

ของผูเ้รียนต่อคุณภาพการ

สอนของผูส้อนเป็นรายวชิา

และภาพรวม 

 

1. 

1.1 เสนอตั้งคณะกรรม 
การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการ
เรียนการสอน 

งานพฒันาหลกัสูตรการ
เรียนการสอน 

1.2 จดัแผนการเรียน
และตารางเรียนให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละ
ระดบั และแต่ละประเภท 

1.3 เก็บรวบรวมผล
ความพึงพอใจของผูเ้รียน
ต่อคุณภาพการสอนของ
ผูส้อนเป็นรายวชิาและ
ภาพรวมวเิคราะห์ผลแลว้
สรุปภาพรวม  
2. 

2.1 สาํรวจความ
ตอ้งการส่ือและเทคโน- 
โลย ี

งานส่ือการเรียนการ
สอน  

2.2 เสนอจดัซ้ือจดัหา
ส่ือและเทคโนโลย ี
3. 

3.1 จดัการรูปแบบการ
วดัและประเมินผลให้
สอดคลอ้งกบัสภาพการ
จดัการเรียนการสอน 
ไดแ้ก่วธีิการวดัผล วธีิ 
การประเมินผล การสอบ 

งานวดัผลและประเมิน 
ผล 

 
 
 
 
 
 

1. 

1.1 พฒันาแผนการจดั 

การเรียนรู้  กิจกรรมการ

เรียนการสอนใหเ้หมาะ- 

สมกบัระดบัและประเภท 

ของผูเ้รียน 

ครู 

1.2  วดัผลและประเมิน 

ผลการจดัการเรียนการ

สอนใหเ้หมาะสมกบั

สภาพการเรียนการสอน  

1.3  ใชส่ื้อและเทคโน-

โลยช่ีวยในการจดัการ

เรียนการสอนใหผู้เ้รียน

เรียนรู้ไดร้วดเร็ว ดึงดูด

ความสนใจผูเ้รียน และ

ช่วยในการฝึกปฏิบติัใหมี้

สมรรถนะมากข้ึน  

1.4  แกปั้ญหาของ

ผูเ้รียนโดยใชก้ารวิจยั 

ในชั้นเรียน  

1.5  ประเมินผลความ

พงึพอใจของผูเ้รียน  
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ตัวบ่งช้ีที ่ 16 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจดัซ้ือวสัดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจดัการเรียนการ

สอนอยา่งเหมาะสม 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการฝึก

ปฏิบติันกัเรียน

นกัศึกษา 

2. โครงการพฒันา

สถานศึกษาแบบ

บูรณาการแผนการ

ฝึก 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัทาํโครงการพฒันา

สถานศึกษาแบบบูรณาการ

แผนการฝึก 

ฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ 

2. ฝ่ายวชิาการ

    2.1 นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจดัการเรียน

การสอน การฝึกตามแผน 

การฝึก และการฝึกตาม

โครงการพฒันาสถานศึกษา 

แบบบูรณาการแผนการฝึก 

  

 

 

1. 

1.1 รวบรวมแผนการ
ฝึก  แผนการจดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ และโครงการ
พฒันาสถานศึกษาโดย
บูรณาการแผนการฝึก
เสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 

งานวางแผนและ
งบประมาณ 

1.2 สรุปรวบรวม
ขอ้มูลงบประมาณท่ี
จดัซ้ือวสัดุฝึก อุปกรณ์
สาํหรับจดัการเรียนการ
สอนทั้งหมดต่อ
งบดาํเนินการ 
2. 

2.1 พิจารณาแผนการ
ฝึกโดยใหทุ้กคนใน
แผนกมีส่วนร่วมแลว้
เสนอฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ 

แผนกวชิา  

2.2 จดัทาํแผนการ
จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ี
จาํเป็นต่อการจดัการเรียน
การสอนในแผนกวชิา 

2.3 จดัทาํโครงการ
พฒันาสถานศึกษาโดย
บูรณาการแผนการฝึก
เสนอฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ 

 
 
 
 

 

1. 

1.1 จดัทาํแผนการฝึก 

และแบบส่งเสริมผลิตผล

(สผ.1) ในรายวชิา 

ครู 

1.2  สาํรวจวสัดุอุปกรณ์ 

ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอนแลว้

เสนอแผนกวชิาและงาน  

1.3  จดัการ ควบคุม 

และประเมินผลผูเ้รียนใน

การฝึกตามโครงการ

พฒันาสถานศึกษาแบบ

บูรณาการแผนการฝึก 
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ข้อกาํหนดที ่ 2.3 จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวชิา 

ตัวบ่งช้ีที ่ 17 ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวชิา 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการจดัซ้ือ

จดัหาเคร่ืองคอม-

พวิเตอร์เพื่อการ 

ศึกษา 

2. โครงการพฒันา

หอ้งปฏิบติัการ

คอมพวิเตอร์และ

ระบบอินเทอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัทาํแผนจดัซ้ือ

จดัหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์

และระบบอินเทอร์เน็ตเพือ่

การศึกษา 

ฝ่ายวชิาการ 

2. ฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ

    2.1 จดัทาํแผนพฒันา

ระบบเทคโนโลยสีาร- 

สนเทศ 

  

 

1. 
1.1 จดัทาํโครงการ

พฒันาห้องปฏิบติัการ
คอมพวิเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตใหเ้หมาะสม
กบัการจดัการเรียนการ
สอนในแผนกวชิา 

แผนกวชิา 

2. 

2.1 พฒันาระบบเทค-
โนโลยแีละสารสนเทศ
สถานศึกษาเพือ่ให้
สามารถเช่ือมโยงทั้ง
ภายในและภายนอกให้
ทัว่ถึงทั้งสถานศึกษา 

งานศูนยข์อ้มูล
สารสนเทศ  

2.2 สรุปรวบรวม
ขอ้มลูจาํนวนผูเ้รียนต่อ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ใน
แต่ละคร้ังของการเรียน
ในรายวชิาท่ีใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

 

1. 

1.1 พฒันาตนเองให้

สามารถใชเ้คร่ืองคอม-

พวิเตอร์และระบบ

อินเทอร์เน็ตในการ

จดัการเรียนการสอน 

ครู 

1.2  พฒันาการจดัการ

เรียนการสอนใหผู้เ้รียน

สามารถใชเ้คร่ืองคอม-

พวิเตอร์และระบบ

อินเทอร์เน็ตในการ

คน้ควา้หาขอ้มูลและ

ปฏิบติัในรายวชิาใหท้นั

ต่อการเปล่ียนแปลงของ

อาชีพ  

1.3  พฒันาส่ือการเรียน

การสอนดว้ยเคร่ืองคอม-

พวิเตอร์และเทคโนโลย ี
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ข้อกาํหนดที ่ 2.4 จดัสถานทีเ่รียน สถานที่ฝึกปฏิบติังาน สถานที่ศึกษาคน้ควา้  ให้เหมาะสมกบัสาขาวิชา 

ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 18 ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องปฏิบติัการ  

โรงฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวชิาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ

เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

อาคารสถานท่ี 

อาคารประกอบ 

หอ้งเรียน  

หอ้งปฏิบติัการ           

โรงฝึกงาน พื้นท่ี

ฝึกปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัทาํแผน พฒันา

อาคารเรียน อาคาร

ประกอบ  ห้องเรียน  

หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน 

พื้นท่ีฝึกปฏิบติั  ของแผนก

วชิาและงานต่าง ๆ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ฝ่ายวชิาการ

    2.1 รวบรวมขอ้มูลความ

ตอ้งการพฒันาอาคารเรียน 

อาคารประกอบ ห้องเรียน  

หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน 

พื้นท่ีฝึกปฏิบติังาน ของแต่

ละแผนกวชิา 

  

 

1. 
1.1 สาํรวจความตอ้ง 

การพฒันาอาคารเรียน 
อาคารประกอบห้องเรียน  
หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึก-
งาน พื้นท่ีฝึกปฏิบติั 

งานอาคารสถานท่ี 

1.2 จดัพฒันาอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 
หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  
โรงฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบติั 
ของแผนกวชิา และงาน
ต่าง  ๆ

1.3 ติดตามและประเมิน 
ผลการใชง้านหอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึก- 
งาน และพื้นท่ีฝึกปฏิบติั
ต่าง ๆ  

1.4 สรุปรวบรวมขอ้มูล 
การบริหาร การพฒันา 
ปรับปรุง ดูแลบาํรุงรักษา  
2. 

2.1 วางแผนการใชแ้ละ
กาํหนดตารางการใช้
หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ 
โรงฝึกงาน และพื้นท่ีฝึก 

แผนกวชิา  

2.2 จดัระบบดูแล
บาํรุงรักษาครุภณัฑ ์และ
อุปกรณ์ 

 
 
 
 

1. 

1.1 เสนอความตอ้งการ

พฒันาหอ้งเรียน  หอ้ง 

ปฏิบติัการ พื้นท่ีฝึก

ปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบั

วชิาท่ีเรียน มีบรรยากาศ

ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ

เกิดประโยชน์สูงสุด 

ครู 

1.2  ประเมินผลการเขา้

ใชห้อ้งเรียน ห้องปฏิบติั- 

การ พื้นท่ีฝึกปฏิบติั  
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ตัวบ่งช้ีที ่ 19 ระดบัความเหมาะสมในการจดัศูนยว์ิทยบริการให้เหมาะสมกบัวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

ศูนยว์ทิยบริการ

และหอ้งสมุด 

 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัทาํโครงการพฒันา

ศูนยว์ทิยบริการและ

หอ้งสมุดตามความตอ้งการ

และการประเมินผล 

ฝ่ายวชิาการ 

2. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

    2.1 จดัพฒันาอาคารศนูย์

วทิยบริการและหอ้งสมุด 

  

 

1. 

1.1 สาํรวจความ
ตอ้งการใชศู้นยว์ทิย
บริการและหอ้งสมุดถึง
ความตอ้งการส่ือประเภท
ต่างๆ การจดัสถานท่ีให้
เอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้
ตามประเภทของความรู้ 
และส่ือ 

งานวทิยบริการและ
หอ้งสมุด 

1.2 สรุปประเมินผล
การใชศู้นยว์ทิยบริการ
และหอ้งสมุด และส่ือ
ต่าง ๆ 
2. 

2.1 ร่วมกบังานวทิย
บริการและหอ้งสมุด
พฒันาปรับปรุงส่ือและ
เทคโนโลย ี

งานส่ือการเรียนการ
สอน  

3. 
3.1 จดัดาํเนินการ

พฒันาปรับปรุงอาคาร
ศูนยว์ทิยบริการและ
หอ้งสมุดตามแผนการ
พฒันา 

งานอาคารสถานท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 

1.1 จดัการเรียนการ

สอนใหผู้เ้รียนคน้ควา้หา

ขอ้มูลจากศูนยว์ทิย-

บริการและหอ้งสมุด 

ครู 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 20 ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหมี้ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ ในแต่ละสาขาวชิา 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

ครุภณัฑ ์และ

อุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัทาํโครงการพฒันา

ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ ใน

แผนกวชิาใหมี้ความ

เพียงพอ เหมาะสม และ

ทนัสมยั 

ฝ่ายวชิาการ 

2. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

    2.1 จดัซ้ือจดัหาครุภณัฑ์

และอุปกรณ์ตามโครงการ

พฒันาครุภณัฑ ์และ

อุปกรณ์ 

  

2.2 จดัทาํแผนการบาํรุง 

รักษาครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ 

 

1. 
1.1 จดัทาํประวติัและ

แผนดูแลบาํรุงรักษา 
ครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ให้
อยูใ่นสภาพพร้อมใช ้

แผนกวชิา 

1.2 ประเมินความพึง
พอใจในการใชค้รุภณัฑ์
และอุปกรณ์ในแต่ละ
สาขาวชิา 
2. 

2.1 จดัซ้ือ จดัหา
ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ 

งานพสัดุ  

2.2 สาํรวจความ
ตอ้งการและความ
เหมาะสมของครุภณัฑ ์
และอุปกรณ์ ในแต่ละ
สาขาวชิาแลว้สรุปผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

1.1 จดัการดูแลบาํรุง 

รักษาการใชค้รุภณัฑ ์

และอุปกรณ์ 

ครู 

1.2  ปรับปรุงการใช้

งานตามผลการประเมิน

ความพึงพอใจ 
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ข้อกาํหนดที ่ 2.5 จดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดล้อมและส่ิงอาํนวยความสะดวก ที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 21 ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้ม ส่ิงอาํนวยความสะดวกที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ ในสาขาวชิา/สาขางาน 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการ

สถานศึกษาปลอด

อุบติัภยั 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัทาํโครงการพฒันา

ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ ใน

แผนกวชิาใหมี้ความ

เพียงพอ เหมาะสม และ

ทนัสมยั 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ฝ่ายวชิาการ

    2.1 นิเทศ ติดตาม 

ตรวจสอบระบบความ

ปลอดภยัต่าง ๆ ในแผนก 

หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ

ใหพ้ร้อมใชง้าน 

  

 

1. 
1.1 จดัการระบบความ

ปลอดภยัในสถานท่ีฝึก
ปฏิบติั หอ้งปฏิบติัการ 
หอ้งเรียน และโดยรอบ
สถานศึกษาตามขอ้ 
พิจารณาตวับ่งช้ีท่ี 21 

งานอาคารสถานท่ี 

1.2 สรุปรวบรวม
ขอ้มูลร้อยละของสาขา
งานท่ีจดัระบบความ
ปลอดภยัของสภาพ 
แวดลอ้มและส่ิงอาํนวย
ความสะดวกไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 
2. 

2.1 จดัทาํโครงการ
พฒันาระบบความ
ปลอดภยัในสถานท่ีฝึก
ปฏิบติั หอ้งปฏิบติัการ 
หอ้งเรียน ตามขอ้ 
พิจารณาตวับ่งช้ีท่ี 21 

แผนกวชิา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

1.1 ดูแลระบบความ

ปลอดภยัและอุปกรณ์

ป้องกนัต่าง ๆ ใหพ้ร้อม

ใช ้

ครู 
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ข้อกาํหนดที ่ 2.6 พฒันาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีที ่ 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

บุคลากร 

 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัทาํโครงการพฒันา

บุคลากรตามวชิาชีพท่ีสอน 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

1.2 ส่งเสริมบุคลากรใน

การเล่ือนวทิยฐานะ 

 

1. 
1.1 สาํรวจความตอ้ง- 

การพฒันาบุคลากร ตาม
สาขาวชิาท่ีสอน 

งานบุคลากร 

1.2 จดัการพฒันา
บุคลากรตามสาขาวชิาท่ี
สอน 

1.3 สรุปรวบรวมขอ้มูล 
ร้อยละของบุคลากร
ภายในสถานศึกษาท่ี
ไดรั้บการพฒันาตาม
หนา้ท่ีรับผิดชอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 

1.1 แจง้ความตอ้งการ

เขา้รับการพฒันา 

ครู 

1.2  นาํความรู้ท่ีไดม้า

พฒันาจดัการเรียนการ

สอน  

1.3  จดัทาํผลงานเพื่อ

เล่ือนวทิยฐานะ 
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ข้อกาํหนดที ่ 2.7 ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกนัจดัการศึกษาทั้งใน

ระบบและทวภิาคีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 23 จาํนวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการ 

ระดมทรัพยากร

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัการประสานงาน

ขอรับการสนบัสนุน

ทรัพยากรบุคคล เงิน 

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และ

อ่ืน ๆ จากภายในและ

ภายนอก ตามสภาพ

โครงการหรือกิจกรรมท่ี

ตอ้งดาํเนินการ 

ฝ่ายวชิาการ 

2. ฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ

    2.1 จดัการประสานงาน

ขอรับการสนบัสนุน

ทรัพยากรบุคคล เงิน 

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และ

อ่ืน ๆ จากภายนอก ตาม

สภาพโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการ 

  

 

1. 
1.1 สาํรวจรวบรวม

ความตอ้งการสนบัสนุน
ทรัพยากรบุคคล เงิน 
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และ
อ่ืน ๆ จากครูผูส้อน ทั้ง
ภายในและภายนอก 

แผนกวชิา 

1.2 รวบรวมขอ้มูล
โครงการกิจกรรมท่ีระดม
ทรัพยากรจดัทาํเป็น
สารสนเทศเสนองาน
ความร่วมมือ 
2. 

2.1 สาํรวจรวบรวม
ความตอ้งการสนบัสนุน
ทรัพยากรบุคคล เงิน 
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และ
อ่ืน ๆ จากครูผูส้อน เพื่อ
ขอรับการสนบัสนุนจาก
ภายนอก 

งานความร่วมมือ  

2.2 จดัทาํโครงการ
ระดมทรัพยากรจาก
ภายนอก 

2.3 สรุปรวบรวมขอ้มูล

โครงการกิจกรรมท่ีระดม
ทรัพยากรจากฝ่ายต่าง ๆ 
จากแผนกวชิาต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 

1. 

1.1 วเิคราะห์ความตอ้ง

สนบัสนุนทรัพยากร

บุคคล เงิน เคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัร และอ่ืน ๆ ท่ี

จาํเป็นตอ้งใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอน 

และกิจกรรมอ่ืน ๆ โดย

แบ่งเป็นส่ิงท่ีสามารถขอ

การสนบัสนุนไดจ้าก

ภายในสถานศึกษา และ

ส่ิงท่ีตอ้งขอรับการ

สนบัสนุนจากภายนอก 

โดยตอ้งอยูใ่นวสิยัท่ี

สามารถดาํเนินการได ้

ครู 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 24 จาํนวนสถานประกอบการที่มีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิ

ภาคีและระบบปกติ 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

จดัอาชีวศึกษา

ระบบทวภิาคีและ

การฝึกงาน 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 ส่งเสริม นิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล

การจดัอาชีวศึกษาระบบ 

ฝ่ายวชิาการ 

ทวภิาคี และการฝึกงาน 

ใหมี้คุณภาพ 

 

1. 

1.1 จดัแผนการเรียน
ผูเ้รียนในระบบปกติให้
ฝึกงานอยา่งเหมาะสม 
ต่อเน่ืองจบตามหลกัสูตร 

งานพฒันาหลกัสูตรการ
เรียนการสอน 

1.2 จดัแผนการเรียน
ผูเ้รียนระบบทวภิาคีใหมี้
ความเหมาะสม จบตาม
หลกัสูตร 
2. 

2.1 จดัประเภทและ
มาตรฐานของสถาน
ประกอบการ และครูฝึก 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 
จาํนวนผูเ้รียนท่ีสามารถ
รับได ้

งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวภิาคี  

2.2 จดัลงนามความ
ร่วมมือ 

2.3 จดับริการขอ้มูล 
และเอกสารสาํหรับ
ผูเ้รียนในระบบปกติท่ี
ตอ้งการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ และระบบ
ทวภิาคี 

2.4 สรุปรวบรวม
ขอ้มลูจาํนวนสถาน
ประกอบการท่ีมีการจดั
การศึกษาร่วมกบั
สถานศึกษาจดัการศึกษา
ระบบทวภิาคีและ/หรือ 
ระบบปกติ 

 
 

1. 

1.1 พฒันาแผนการ

จดัการเรียนรู้ ส่ือ เพื่อ 

ครู 

ใชก้บัผูเ้รียนในระบบ 

ทวภิาคี 

1.2  นิเทศ ติดตาม 

ประเมินผลผูเ้รียนใน

ระบบทวภิาคี  

1.3  นิเทศ ติดตาม  

และประเมินผลผูเ้รียน 

ในระบบปกติท่ีฝึกงาน

ในสถานประกอบการ 



   คู่มือการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  56 

ตัวบ่งช้ีที ่ 25 จาํนวนคน-ชัว่โมง ของผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ที่มีส่วนร่วมในการ

พฒันาผูเ้รียน 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการเสริม

ประสบการณ์

ทกัษะชีวติ 

2. โครงการเสริม

ทกัษะวชิาชีพ 

3. โครงการขบัข่ี

ปลอดภยั 

4. โครงการธรรมะ

เพือ่ชีวติ 

 

ในการทาํกิจกรรม

แต่ละคร้ังอาจมี

ผูเ้รียนต่างสาขา 

วชิาร่วม ซ่ึงจะทาํ

ใหไ้ดผ้ลมากกวา่  

หมายเหตุ 

1 สาขาวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัทาํโครงการให้

ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ 

หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มี

ส่วนร่วมในการพฒันา

ผูเ้รียน 

ฝ่ายวชิาการ 

 

1. 
1.1 จดัทาํแผนเชิญ

ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ 
หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา
ใหค้วามรู้และทกัษะตาม
ความตอ้งการตามเกณฑ์
ตวับ่งช้ี 

แผนกวชิา 

1.2 สรุป รวบรวม
ขอ้มลู ผูเ้ช่ียวชาญ และ
สาขาวชิา 

 

1. 

1.1 สาํรวจความ

ตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน เสริม

ความรู้หรือประสบการณ์

กบัผูเ้รียน 

ครู 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 26 อตัราส่วนของผูส้อนประจาํท่ีมีคุณวฒิุดา้นวชิาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวชิา 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการเพิ่ม

คุณภาพการจดัการ

เรียนการสอนและ

เพิ่มบุคลากร

ครูผูส้อน 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 ทาํแผนจดัหาผูส้อน 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

1.2 จดัจาํนวนผูส้อนให้

เหมาะสมกบัจาํนวนผูเ้รียน 

หรือปรับจาํนวนผูเ้รียนโดย

ผูส้อน 1  คน ต่อผูเ้รียนไม่

เกิน 35 คน 

1.3 พฒันาพนกังาน

ราชการ ครูจา้ง ใหมี้

มาตรฐานและจรรยาบรรณ

วชิาชีพ 

2. ฝ่ายวชิาการ

    2.1 นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจดัการเรียน

การสอนใหมี้คุณภาพ 

  

 

1. 
1.1 จดัหาผูส้อนท่ีเป็น

ขา้ราชการ ครูประจาํ 
พนกังานราชการ  ครูจา้ง
ท่ีสถานศึกษาทาํสัญญา
จา้งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่  

งานบุคลากร 

1  ภาคเรียน ท่ีมีคุณวฒิุ
ทางวชิาชีพ 

1.2 สรุปรวบรวม
ขอ้มูลร้อยละของสาขา 
วชิา/สาขางาน  ท่ีผูส้อน
ประจาํมีคุณวุฒิทาง
วชิาชีพต่อผูเ้รียนตาม
เกณฑ ์ผูส้อน 1  คน  
ต่อผูเ้รียนไม่เกิน 35 คน 
2. 

2.1 ใชก้ลยทุธ์เพิ่ม
จาํนวนผูเ้รียนในสาขา 

แผนกวชิา  

ท่ีมีปริมาณผูเ้รียนนอ้ย 
2.2 ใชม้าตรการรักษา

จาํนวนผูเ้รียน 
2.3 แกปั้ญหาการออก

กลางคนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

1.1 จดัการเรียนการ

สอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 

ครู 

2. 

2.1  ดูแล ใหค้าํปรึกษา 

ดา้นการเรียน การดาํรง 

ชีวติ 

ครูท่ีปรึกษา   
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ตัวบ่งช้ีที ่ 27 อตัราส่วนของผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียน 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการเพิ่ม

คุณภาพการจดัการ

เรียนการสอนและ

เพิ่มบุคลากร

ผูส้อนประจาํ 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 ทาํแผนจดัหาครู

ประจาํ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

1.2 จดัจาํนวนผูส้อนท่ี

เป็นครูประจาํให้เหมาะสม

กบัจาํนวนผูเ้รียน ตาม

เกณฑต์วับ่งช้ีท่ี 27 

2. ฝ่ายวชิาการ

    2.1 นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจดัการเรียน

การสอนใหมี้คุณภาพ 

  

 

 

1. 
1.1 จดัหาผูส้อนท่ีเป็น

ขา้ราชการ ครูประจาํ 
พนกังานราชการ  ครูจา้ง
ท่ีสถานศึกษาทาํสัญญา
จา้งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่  

งานบุคลากร 

1 ภาคเรียน ท่ีมีคุณวฒิุ
ทางวชิาชีพ 

1.2 สรุปรวบรวม
ขอ้มลูอตัราส่วนผูส้อน
ประจาํต่อผูเ้รียนทั้งหมด
ของสถานศึกษา 
2. 

2.1 ใชก้ลยทุธิเพิ่ม
จาํนวนผูเ้รียนในสาขา 

แผนกวชิา  

ท่ีมีปริมาณผูเ้รียนนอ้ย 
2.2 ใชม้าตรการรักษา

จาํนวนผูเ้รียน 
2.3 แกปั้ญหาการออก

กลางคนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

1.1 จดัการเรียนการ

สอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 

ครู 

2. 

2.1  ดูแล ใหค้าํปรึกษา 

ดา้นการเรียน การ

ดาํรงชีวิต 

ครูท่ีปรึกษา   
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มาตรฐานที ่ 3 

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

ข้อกาํหนดที ่ 3   สถานศึกษาควรกาํหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกจิกรรมดงันี ้

ข้อกาํหนดที ่ 3.1 จดัทาํระบบการดูแลใหค้าํปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 28 จาํนวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษา 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

ระบบดูแลผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 พฒันาระบบดูแล

ผูเ้รียน 

ฝ่ายพฒันากิจการ

นกัเรียน นกัศึกษา 

1.2 นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการดาํเนินการ

ของครูท่ีปรึกษา 

    1.3 จดัประชุมช้ีแจง

ภาระหนา้ท่ีของครูท่ี

ปรึกษา 

 

1. 
1.1 จดัทาํแผนครูท่ี

ปรึกษาพบผูเ้รียนโดย 

งานครูท่ีปรึกษา 

ทุกคร้ังใหมี้กิจกรรมท่ี
สามารถดูแลผูเ้รียนให้
เรียนจนจบการศึกษา 
และแกปั้ญหาการออก
กลางคนั 

1.2 สรุปรวบรวม
ขอ้มูลจาํนวนคร้ังของ
การจดัใหผู้เ้รียนพบครู 
ท่ีปรึกษา 

 

1. 

1.1 กาํหนดรายวชิาใน

การลงทะเบียนเรียนให้

ความเห็นชอบแก่

นกัเรียน นกัศึกษาใน 

ครูท่ีปรึกษา 

การลงทะเบียนรายวชิา 

การลงทะเบียนเทียบโอน

ความรู้และประสบการณ์ 

การขอเปล่ียน ขอเพิ่ม 

และขอถอนรายวชิา  

การขอพกัการเรียน  

การโอนยา้ย การลาออก 

การขอผอ่นผนั หรือ

ยกเวน้การชาํระเงิน

ค่าลงทะเบียนรายวชิา 

ติดตาม แนะนาํ ให้

คาํปรึกษาเก่ียวการเรียน 

การคาํนวณหาค่าระดบั

คะแนนเฉล่ียแก่นกัเรียน

นกัศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 29 จาํนวนคร้ังของการจดับริการ ตรวจสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการสถาน 

ศึกษาปลอดยา 

เสพติด 

2. โครงการ

โรงเรียน สีขาว 

3. โครงการกลบั 

คืนลูกสู่พอ่แม่ 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 พฒันาระบบดูแล

ผูเ้รียน 

ฝ่ายพฒันากิจการ

นกัเรียน นกัศึกษา 

1.2 นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการดาํเนินการ

แกปั้ญหาผูเ้รียนท่ีตอ้งการ

เลิกยาเสพติด 

 

1. 
1.1 จดัการตรวจสาร

เสพติด ทั้งสุรา บุหร่ี  

งานปกครอง 

สารเสพติดชนิดต่าง ๆ 
1.2 จดัการแกปั้ญหา

ผูเ้รียนท่ีติดยาเสพติด 
1.3 สรุปรวบรวม

ขอ้มูลจาํนวนคร้ังของ
การจดับริการ ตรวจสาร
เสพติดใหก้บัผูเ้รียน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 
จาํนวนผูมี้ปัญหายาเสพ
ติด การแกปั้ญหา  
2. 

2.1 จดัระบบและ
วธีิการใหค้รูท่ีปรึกษา
ดูแลผูเ้รียนท่ีมีปัญหายา
เสพติด 

งานครูท่ีปรึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

1.1 ดูแลผูเ้รียนท่ีมี

แนวโนม้ติดยาเสพติด 

ผูเ้รียนท่ีติดยาเสพติด 

และผูเ้รียนท่ีกาํลงัเลิก

หรือเลิกยาเสพติดเป็น

พเิศษ 

ครูท่ีปรึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 30 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการแก ้

ปัญหาการออก

กลางคนั 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล ระบบดูแล

ผูเ้รียนเพือ่แกปั้ญหาการ

ออกกลางคนั 

ฝ่ายพฒันากิจการ

นกัเรียน นกัศึกษา 

2. ฝ่ายวชิาการ

    2.1 นิเทศ ติดตาม การ

จดัการเรียนการสอนและ

หลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบั

ผูเ้รียนเพือ่แกปั้ญหาการ

ออกกลางคนั  

  

 

1. 
1.1 รวบรวมขอ้มูล

จาํนวนนกัเรียนแรกเขา้ 
และออกกลางคนั ระดบั 
ปวช. และ ปวส. แลว้
สรุปรวมทั้งสถานศึกษา 

งานทะเบียน 

2. 
2.1 จดัระบบดูแล

ผูเ้รียนเพือ่แกปั้ญหา 

งานครูท่ีปรึกษา  

การออกกลางคนั 
3. 

3.1 ใหค้าํแนะนาํ
เก่ียวกบัการประอาชีพ
เพือ่แกปั้ญหาการออก
กลางคนั 

งานแนะแนวอาชีพ
และการจดัหางาน 

4. 
4.1 กาํกบั ติดตาม การ

ดูแลผูเ้รียน  การจดัการ
เรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีมี
แนวโนม้ออกกลางคนั 

แผนกวชิา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

1.1 ใหค้าํแนะนาํ  

ครูท่ีปรึกษา 

และแกปั้ญหาผูเ้รียน 

ท่ีมีแนวโนม้การออก

กลางคนั 

2. 

2.1  พฒันาการจดัการ

เรียนการสอนเพื่อ

แกปั้ญหาผูเ้รียนท่ีมี

แนวโนม้ออกกลางคนั 

ครู  
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ข้อกาํหนดที ่ 3.2 จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นวชิาการ คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง 

ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 31 จาํนวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมทีส่่งเสริมดา้นวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่

ดีงามในวชิาชีพ รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการลา้ง

แอร์ช่วยชาติ 

2. ศูนยซ่์อมสร้าง

เพือ่ชุมชน 

3. โครงการอาชีว

บริการ 

4. กิจกรรมองคก์าร 

วชิาชีพ 

5. กิจกรรมกีฬาสี 

6. กิจกรรมดนตรี 

7. โครงการธรรมะ

ประจาํสัปดาห์ 

8. โครงการ

กิจกรรมวนัสาํคญั

ทางศาสนา 

9. โครงการค่าย

อาสาพฒันา 

10. โครงการสร้าง

วนิยัในการขบัข่ี 

11. โครงการ R V 

Star 

12. โครงการ

อาชีวศึกษาสุขภาพ 

ดีมีคุณภาพชีวติ 

 

 

1. 

1.1 ประสานงานกบัฝ่าย

วชิาการพฒันากิจกรรมจาก

กิจกรรมท่ีเป็นนโยบาย 

กิจกรรมตามความตอ้งการ

ของผูเ้รียน และกิจกรรม

ของชุมชน ทอ้งถ่ิน 

ฝ่ายพฒันากิจการ

นกัเรียน นกัศึกษา 

1.2 นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล การดาํเนินการ

โครงการ 

2. ฝ่ายวชิาการ

    2.1 ร่วมกบัฝ่ายพฒันา

กิจการนกัเรียนนกัศึกษา

พฒันากิจกรรม ใหแ้ผนก

วชิาและผูเ้รียนแต่ละ

สาขาวชิาดาํเนินการ

โครงการ 

  

 

1. 

1.1 จดัโครงการ ใหมี้
กิจกรรม สามารถตอบ 
สนองได ้3 กิจกรรมหลกั 

งานกิจกรรมนกัเรียน
นกัศึกษา 

1.2 ประเมินผลโครงการ 
1.3 สรุปรวบรวมขอ้มูล

โครงการ กิจกรรม ผล
การดาํเนินการ และ
สาขาวชิาท่ีเขา้ร่วมเป็น 
ร้อยละของสาขาวชิา/
สาขางานท่ีมีการจดั
กิจกรรมทั้ง  3  ประเภท
กิจกรรม  
2. 

2.1 จดัและสนบัสนุน
ครูและผูเ้รียนในการทาํ
กิจกรรมตามโครงการ 

แผนกวชิา  

 

1. 

1.1 สนบัสนุน และ

ควบคุมผูเ้รียนทาํ

กิจกรรมตามโครงการ 

ครู 
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ข้อกาํหนดที ่ 3.3 จดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  วฒันธรรม ประเพณี  และทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม 

ตัวบ่งช้ีที ่ 32 จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม  

ประเพณี  และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการสถาน 

ศึกษาปลอดขยะ 

2. โครงการปลูก

ป่าถวายพอ่หลวง 

3. โครงการร่วม

ประเพณีสาํคญั

ของทอ้งถ่ิน 

4. กิจกรรมเก่ียวกบั 

ชาติ  ศาสนา  

พระมหากษตัริย ์

5. กิจกรรมรณรงค์

การแต่งกายนิยม

ไทย 

6. โครงการทาํบุญ

ตกับาตรปีใหม่ 

 

 

 

 

1. 

1.1 ประสานงานกบัฝ่าย

วชิาการพฒันากิจกรรมท่ี

ส่งเสริมการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม  วฒันธรรม  

ประเพณี  และทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม 

ฝ่ายพฒันากิจการ

นกัเรียน นกัศึกษา 

1.2 นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล การดาํเนินการ

โครงการ 

2. ฝ่ายวชิาการ

    2.1 ร่วมกบัฝ่ายพฒันา

กิจการนกัเรียนนกัศึกษา

พฒันากิจกรรม ใหแ้ผนก

วชิาและผูเ้รียนแต่ละ

สาขาวชิาดาํเนินการ

โครงการ 

  

2.2 นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัโครงการ ใหมี้
กิจกรรมสามารถตอบ 
สนองได ้2 กิจกรรมหลกั 

งานกิจกรรมนกัเรียน
นกัศึกษา 

1.2 ประเมินผลโครงการ
จดัทาํเป็นรูปเล่ม 

1.3 สรุปรวบรวม
ขอ้มลูโครงการ กิจกรรม 
ผลการดาํเนินการ และ
สาขาวชิาท่ีเขา้ร่วมเป็น 
ร้อยละของสาขาวชิา/
สาขางานท่ีมีการจดั
กิจกรรมทั้ง 2 ประเภท
กิจกรรม  
2. 

2.1 จดัและสนบัสนุน
ครูและผูเ้รียนในการทาํ
กิจกรรมตามโครงการ 

แผนกวชิา  

 

1. 

1.1 สนบัสนุน และ

ควบคุมผูเ้รียนทาํ

กิจกรรมตามโครงการ 

ครู 
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มาตรฐานที ่ 4 

การบริการวชิาชีพสู่สังคม 

 

ข้อกาํหนดที ่ 4   สถานศึกษาควรมีการบริการวชิาชีพสู่สังคม  ดงันี ้

ข้อกาํหนดที ่ 4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและ

เอกชนเพือ่การพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

ตัวบ่งช้ีที ่ 33 จาํนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ใน

การพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน  และกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพือ่การประกอบ

อาชีพของประชาชน 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการสร้าง

อาชีพเพือ่ชุมชน 

2. โครงการศนูย์

ซ่อมสร้างเพื่อ

ชุมชน 

3. โครงการฝึก

ทกัษะวชิาชีพเพื่อ

การประกอบอาชีพ 

ของประชาชน 

4. โครงการ 108 

อาชีพ 

5. โครงการฝึก 

อบรมวชิาชีพระยะ

สั้น 

6. โครงการบ่ม

เพาะผูป้ระกอบการ 

ใหม่ 

 

 

 

 

1. 

1.1 ประสานงานกบัฝ่าย

วชิาการในการพฒันา

กิจกรรม/โครงการ ท่ี

ตอบสนองตวับ่งช้ี 

ฝ่ายพฒันากิจการ

นกัเรียน นกัศึกษา 

1.2 นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลกิจกรรม 

2. ฝ่ายวชิาการ

    2.1 ประสานงานกบัฝ่าย

พฒันากิจการนกัเรียน

นกัศึกษาจดักิจกรรมตาม

โครงการ 

  

2.2 นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลกิจกรรม 

 

1. 

1.1 จดักิจกรรม/
โครงการ 

งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน 

1.2 ประเมินโครงการ
จดัทาํเป็นรูปเล่ม 

1.3 สรุปรวบรวม
ขอ้มูล จาํนวนของ
กิจกรรม/โครงการ ท่ี
ใหบ้ริการวชิาชีพและ
ส่งเสริมความรู้ในการ
พฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน     
และกิจกรรม/โครงการ
ฝึกทกัษะวชิาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน  
2. 

2.1 จดัและสนบัสนุน
ครูและผูเ้รียนในการทาํ
กิจกรรมตามโครงการ 

แผนกวชิา  

 

1. 

1.1 สนบัสนุน และ

ควบคุมผูเ้รียนทาํ

กิจกรรมตามโครงการ 

ครู 
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ข้อกาํหนดที ่ 4.2 จดัสรรงบประมาณ  เพือ่การบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัแผนการ

บริการวชิาชีพท่ีกาํหนด 

ตัวบ่งช้ีที ่ 34 ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และส่งเสริมความรู้

ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพือ่การประกอบ

อาชีพของประชาชนต่องบดาํเนินการ 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. แผนปฏิบติัการ

โครงการใหบ้ริการ 

วชิาชีพและส่งเสริม 

ความรู้ในการ

พฒันาชุมชนและ

ทอ้งถ่ิน  และ

โครงการฝึกทกัษะ

วชิาชีพเพื่อการ

ประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 ประสานงานฝ่าย

พฒันากิจการนกัเรียน

นกัศึกษาเพื่อจดั

งบประมาณ 

ฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ 

2. ฝ่ายพฒันากิจการ

นกัเรียน นกัศึกษา

    2.1 ประสานงานกบัฝ่าย

ต่างๆ จดัทาํแผนปฏิบติัการ

โครงการใหบ้ริการวชิาชีพ 

และส่งเสริมความรู้ในการ

พฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน  

และโครงการฝึกทกัษะ

วชิาชีพเพือ่การประกอบ

อาชีพ 

  

 

 

1. 

1.1 จดัทาํแผน
งบประมาณโครงการ
ใหบ้ริการวชิาชีพ และ
ส่งเสริมความรู้ในการ
พฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน  
และโครงการฝึกทกัษะ
วชิาชีพเพือ่การประกอบ
อาชีพ 

งานวางแผนและ
งบประมาณ 

1.2 สรุปรวบรวม
ขอ้มูลการจดัแผน
งบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณท่ีใชจ้ริงใน
การดาํเนินการต่อ
งบดาํเนินการ ไม่รวมงบ
ลงทุน 
2. 

2.1 จดัทาํและเสนอ
แผนโครงการฝ่ายพฒันา
กิจการนกัเรียนนกัศึกษา 

งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

1.1 สอนวชิาชีพ 

ครู 

1.2  พฒันากลุ่มอาชีพ 
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มาตรฐานที ่ 5 

นวตักรรมและการวจัิย 

 

ข้อกาํหนดที ่ 5   สถานศึกษาควรมีการจัดการเกีย่วกบันวตักรรม และการวจัิย ดังนี ้

ข้อกาํหนดที ่ 5.1 ส่งเสริม  สนบัสนุนให้มีการสร้างและพฒันานวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจยั  และ

โครงงานท่ีนาํไปใช ้ในการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 35 จาํนวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยัและโครงงานท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการ

เรียนการสอน หรืออาํนวยความสะดวกในชีวติประจาํวนั  หรือการประกอบอาชีพและ/หรือ

การพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศซ่ึงนาํไปสู่การแข่งขนัในระดบัชาติ 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการ

ส่งเสริมนวตักรรม 

ส่ิงประดิษฐ ์

งานวจิยัและ

โครงงานระดบั

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัทาํแผนพฒันาทั้ง

แผนงาน และแผนเงินเพือ่

ส่งเสริมนวตักรรม 

ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั และ

โครงงานของแต่ละแผนก

วชิา 

ฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ 

2. ฝ่ายวชิาการ

    2.1 นิเทศ  ติดตาม การ

ดาํเนินการโครงการ

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์

งานวจิยัและโครงงาน  

  

ในแผนกวชิา และแจง้ฝ่าย

แผนงานและความร่วมมือ 

 

1. 

1.1 จดัทาํแผนส่งเสริม
และพฒันานวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์โครงการ 
โครงงาน 

งานวจิยัพฒันา
นวตักรรมและส่ิง 
ประดิษฐ์ 

1.2 สรุปรวบรวม
ขอ้มูล ร้อยละของสาขา
งาน ท่ีมีการจดัทาํ 
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานวจิยัและโครงงาน 
ตามเกณฑต์วับ่งช้ีท่ี 35 
2. 

2.1 กาํหนดรายวชิาชีพ
ท่ีสามารถใหผู้เ้รียนจดัทาํ
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวจิยัและโครงงาน 

แผนกวชิา  

2.2 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล และรายงาน
ผลต่องานวิจยัพฒันาฯ 

 
 
 
 

 

1. 

1.1 พฒันาแผนการ

จดัการเรียนรู้และ

กิจกรรมการเรียนการ

สอนใหผู้เ้รียนสามารถ

จดัทาํนวตักรรม 

ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั

และโครงงาน 

ครู 

1.2  เป็นท่ีปรึกษา

ผูเ้รียน  

1.3  นิเทศ ติดตาม และ

สนบัสนุนการดาํเนินการ

ของผูเ้รียนแลว้รายงาน

แผนกวชิา 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 36 จาํนวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือ ไดรั้บ

การเผยแพร่ระดบัชาติ 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

นวตักรรม 

ส่ิงประดิษฐ ์

งานวจิยัและ

โครงงานสู่เชิง

พาณิชย ์สู่ชุมชน

ทอ้งถ่ิน และการ

ประกวดระดบัชาติ 

 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัการสนบัสนุน

งบประมาณในการพฒันา

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์

งานวจิยัและโครงงาน

ระดบัสถานศึกษาเพื่อ

นาํไปใชใ้นชุมชนทอ้งถ่ิน 

สู่เชิงพาณิชย ์และการ

ประกวดระดบัชาติ 

ฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ 

2. ฝ่ายวชิาการ

    2.1 นิเทศ  ติดตาม การ

ดาํเนินการโครงการ 

  

 

1. 

1.1 จดัการประกวด
คดัเลือกนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยัและ
โครงงานระดบัสถาน 

งานวจิยัพฒันา
นวตักรรมและส่ิง 
ประดิษฐ์ 

1.2 สรุปรวบรวมขอ้มูล 
จาํนวนนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั 
โครงงาน ท่ีมีประโยชน์
ทางวชิาชีพและ/หรือ 
ไดรั้บการเผยแพร่
ระดบัชาติ ตามเกณฑ์ 
ตวับ่งช้ีท่ี 36 
2. 

2.1 สนบัสนุนการ
คดัเลือกระดบั
สถานศึกษา 

แผนกวชิา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 

1.1 เป็นท่ีปรึกษา

ผูเ้รียนพฒันาโครงการ

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ 

งานวจิยัและโครงงาน 

ครู 
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ข้อกาํหนดที ่ 5.2 จดัสรรงบประมาณในการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจยั  

และโครงงานท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 37 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์

งานวจิยั และโครงงานต่องบดาํเนินการ 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการหาทุน

สนบัสนุนการ

พฒันา นวตักรรม 

ส่ิงประดิษฐ ์

งานวจิยั และ

โครงงาน 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 สนบัสนุนการพฒันา

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์

งานวจิยั และโครงงานดว้ย

การสนบัสนุนผูเ้ช่ียวชาญ 

เทคนิคและวธีิการ และ

สนบัสนุนงบประมาณ

เพิ่มเติม 

ฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ 

1.2 นาํวตักรรม 

ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั และ

โครงงานท่ีสามารถนาํไป 

สู่เชิงพาณิชย ์หรือใชใ้น

ชุมชน ทอ้งถ่ินได ้นาํเสนอ

ต่อผูส้นใจดว้ยวธีิการ

หลากหลายเพื่อขอรับการ

สนบัสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัการพฒันา
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานวจิยั และโครงงานให้
มีศกัยภาพสู่เชิงพาณิชย ์ 
ใชใ้นชุมชน ทอ้งถ่ิน และ
การประกวดระดบัชาติ 

งานวจิยัพฒันา
นวตักรรมและส่ิง 
ประดิษฐ์ 

1.2 สรุปรวบรวมขอ้มูล

ร้อยละของงบประมาณท่ี
ใชจ้ริงในการดาํเนินงาน
พฒันาทั้งตวับ่งช้ีท่ี 35 
และ 36 รวมกบั
งบประมาณสนบัสนุน
จากภายนอกต่อ
งบดาํเนินการ ยกเวน้ 
งบลงทุน 

 

1. 

1.1 เป็นท่ีปรึกษา

ผูเ้รียนพฒันาโครงการ

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ 

งานวจิยัและโครงงาน ให้

มีศกัยภาพสู่เชิงพาณิชย ์ 

ใชใ้นชุมชน ทอ้งถ่ิน 

และการประกวด

ระดบัชาติ 

ครู 
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ข้อกาํหนดที ่ 5.3 จดัการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างและพฒันานวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจยัและ  

โครงงานท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 38 จาํนวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจยั  

และโครงงานท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการ

เผยแพร่นวตักรรม  

ส่ิงประดิษฐ์  

งานวจิยั  และ

โครงงาน 

 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 สนบัสนุนการเผยแพร่

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์

งานวจิยั และโครงงาน 

ฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ 

ดว้ยวธีิการและช่องทางท่ี

หลากหลาย เช่น วทิย ุ

โทรทศัน์  อินเทอร์เน็ต 

หนงัสือพิมพ ์วารสาร 

นิทรรศการ ประชุม 

สัมมนาวชิาการ การ

นาํเสนอ ผลงาน รวมถึง

การนาํไปใช ้

1.2 ส่งเสริมการนาํ

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์

งานวจิยั และโครงงานท่ี

สามารถนาํไปสู่เชิงพาณิชย ์

หรือใชใ้นชุมชน ทอ้งถ่ิน

ได ้ใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

 

1. 

1.1 คดัเลือกนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และ 
โครงงาน ท่ีมีศกัยภาพ
สามารถเผยแพร่ไดจ้ดัทาํ
แผนการเผยแพร่ใหไ้ด้
ตามเกณฑต์วับ่งช้ีท่ี 38 

งานวจิยัพฒันา
นวตักรรมและส่ิง 
ประดิษฐ์ 

1.2 จดัการเผยแพร่และ
ประเมินผลการเผยแพร่ 

1.3 สรุปรวบรวม
ขอ้มูล จาํนวนคร้ังและ
จาํนวนช่องทางของการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบันวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั 
และโครงงาน  
2. 

2.1 ประสานงานจดั
เผยแพร่ นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั 
และโครงงาน ในส่ือวทิย ุ
โทรทศัน์  หนงัสือพิมพ ์

งานประชาสัมพนัธ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

1.1 จดัทาํเอกสาร ส่ือ 

หลากหลายเพือ่เผยแพร่ 

จดัการสาธิต นาํเสนอ 

รวมถึงทดลองใชง้านจริง 

ครู 

1.2  ประเมินผลการนาํ

นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  

งานวจิยั  และโครงงาน

ไปใชง้านจริง  

1.3  จดัทาํรายงานการ

นาํไปใชเ้ป็นบทความ

หรืองานวจิยั 
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มาตรฐานที ่ 6 

ภาวะผู้นําและการจัดการ 

 

ข้อกาํหนดที ่ 6   ผู้บริหารควรมีภาวะผู้นําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา  ดงันี ้

ข้อกาํหนดที ่ 6.1 ใชภ้าวะผูน้าํและการมีวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากร

ในสถานศึกษา และหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่ 39 ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารทีส่อดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วน

ร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

คุณภาพการบริหาร 

จดัการภายใน

สถานศึกษา 

2. ศึกษาประสิทธิ- 

ภาพการบริหาร

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

1. 

บริหารจดัการใหฝ่้ายทั้ง 

4 ฝ่าย เกิดคุณภาพการ

บริหารงาน  8 ขอ้ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

1.1 การมอบหมายภาระ 

หนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 

1.2 มีแผนพฒันาสถาน 

ศึกษา และแผนปฏิบติัการ

ท่ีสอดคลอ้งกนั รวมถึง

รายงานผลตามแผนปฏิบติั

การ 

1.3 ครูและบุคลากรมี

ส่วนร่วมในการพจิารณา

ดาํเนินการโครงการ 

1.4 สามารถนาํนโยบาย

และโครงการระดบั สอศ. 

มาปฏิบติัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

1.5 ความสมานฉนัท ์

ความสามคัคี ภายใน และ

การสนบัสนุนจากภายนอก 

1. 
1.1 ประเมินผลการ

บริหารจดัการดว้ย
แบบสอบถามหรือ
งานวจิยั 

งานบริหารงานทัว่ไป 

1.2 สรุปรวบรวม
ขอ้มูลระดบัคุณภาพการ
บริหารงานของผูบ้ริหาร   
ท่ีมีคุณภาพจดัทาํเป็น
สารสนเทศตามตวับ่งช้ี 
ท่ี 39 
2. 

2.1 จดัทาํแผนพฒันา
สถานศึกษาโดยยดึ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
เป็นหลกั และทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

งานวางแผนและ
งบประมาณ  

2.2 ประเมินผลการ
ปฏิบติังานตาม
แผนปฏิบติัการประจาํปี 

 

1. 

1.1 มีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการ 

ครูและบุคลากรทุกคน 

1.2  นาํเสนอความคิด

เชิงบวกในการบริหาร

จดัการ 
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โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

 

 

 

 

 

1.6 การแกไ้ขปัญหา

เฉพาะหนา้ใหง้านมี

ประสิทธิภาพและเกิดการ

ยอมรับ 

1.7 การพฒันาองคก์รไป 

สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

1.8 มีระบบการควบคุม

ภายใน 
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ข้อกาํหนดที ่ 6.2 จดัระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดา้นคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ

มาตรฐานวชิาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

บุคลากรเพือ่เล่ือน

วทิยฐานะ 

2. โครงการเชิดชู

เกียรติครูผูมี้

คุณธรรม จริยธรรม 

ดีเลิศ ครูดีเด่น 

3. โครงการพฒันา

ผูบ้ริหาร ครูและ

บุคลากรตาม

มาตรฐานและ

จรรยาบรรณ

วชิาชีพ 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 จดัใหค้วามรู้ครูและ

บุคลากรเพื่อพฒันาการ

เล่ือนวทิยฐานะ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

1.2 จดัใหค้วามรู้ครูและ

บุคลากรเก่ียวกบัมาตรฐาน

วชิาชีพและจรรยาบรรณ

วชิาชีพ 

1.3 จดัโครงการใหค้รู

และบุคลากรไดป้ฏิบติัตาม

มาตรฐานวชิาชีพและ

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

1.4 จดัประเมินผูบ้ริหาร 

ครูและบุคลากร ตาม

มาตรฐานวชิาชีพและ

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

 

1. 
1.1 ดาํเนินการเก่ียวกบั

การขอและต่อใบ
ประกอบวชิาชีพของครู
และของผูบ้ริหาร 

งานบุคลากร 

1.2 สาํรวจครูและ
บุคลากรท่ีมีคุณสมบติั
และเกณฑถึ์งการเล่ือน
วทิยฐานะ 

1.3 ประเมินผูบ้ริหาร 
ครูและบุคลากรดว้ย
วธีิการหลากหลายเป็น
รายคนวา่มีมาตรฐาน
วชิาชีพและจรรยาบรรณ
วชิาชีพตามท่ีคุรุสภา
กาํหนดหรือไม่ หากขาด
ขอ้ใดใหจ้ดัทาํโครงการ
ใหป้ฏิบติั  

1.4 สรุปรวบรวม
ขอ้มลูร้อยละของครู 
ท่ีสามารถปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณมาตรฐาน
วชิาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

1.1 ศึกษามาตรฐาน

วชิาชีพและจรรยาบรรณ

วชิาชีพตามท่ีคุรุสภา

กาํหนด 

ผูบ้ริหาร ครูและ

บุคลากร 

1.2  พฒันาตนเองให้

ไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ

และจรรยาบรรณวชิาชีพ  
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ข้อกาํหนดที ่ 6.3 จดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้เพื่อการพฒันาสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม 

ตัวบ่งช้ีที ่ 41 ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

ระบบสารสนเทศ

เพือ่การบริหาร

จดัการ 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 พฒันาระบบ

สารสนเทศและการจดัการ

ความรู้ 

ฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ 

1.2 นิเทศ ติดตาม 

ประเมินผลระบบ

สารสนเทศของสถานศึกษา 

 

1. 

1.1 เก็บขอ้มูลพื้นฐาน
ท่ีจาํเป็นในการพฒันา
สถานศึกษา 

งานศูนยข์อ้มูล
สารสนเทศ 

1.2 จดัหาระบบและ
อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล 
และสารสนเทศ 

1.3 จดัระบบเครือข่าย
การเช่ือมโยงใหท้ัว่ถึงทั้ง
สถานศึกษา  

1.4 จดัระบบความ
ปลอดภยัของขอ้มูล
ข่าวสาร  

1.5 ประเมิน
ประสิทธิภาพและความ
พึงพอใจของระบบ  

1.6 ปรับปรุงขอ้มูล
ข่าวสารใหท้นัสมยั  

1.7 ดูแลบาํรุงรักษา
ระบบสารสนเทศให้
ทนัสมยัใชง้านไดร้วดเร็ว  

1.8 สรุปประเมินผล
ระดบัคุณภาพของการ
จดัระบบสารสนเทศ  
และการจดัการความรู้ 
ตามตวับ่งช้ีท่ี 41  

 
 
 
 
 
 
 

 

1. 

1.1 ใชร้ะบบสาร- 

สนเทศโดยคาํนึงถึง

พระราชบญัญติัการ

กระทาํผดิทาง

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551 

ผูบ้ริหาร ครูและ

บุคลากร 
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มาตรฐานที ่ 7 

มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน 

 

ข้อกาํหนดที ่ 7   สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงันี ้

ตัวบ่งช้ีที ่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพฒันาสถานศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

มาตรฐานการ

ประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 พฒันาระบบประกนั

คุณภาพการศึกษา 

ฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ 

1.2 จดัการประเมินตนเอง

ประจาํปีและจดัทาํรายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) 

1.3 พฒันามาตรฐานการ

ประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาเพือ่เตรียม 

พร้อมรับการประเมิน

ภายนอกจาก สมศ. 

 

1. 

1.1 พฒันาคู่มือและ
แผนการดาํเนินการ
ประกนัคุณภาพภายใน 

งานประกนัคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

1.2 รวบรวมเอกสาร
ตามมาตรฐานและตวั
บ่งช้ีตามงานและแผนก
วชิาและจดัการประเมิน
คุณภาพภายในประจาํปี 

1.3 ประเมินและพฒันา
ระบบการประกนั
คุณภาพในสถานศึกษา
ใหทุ้กคนมีส่วนร่วม เป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหาร 
เป็นส่วนหน่ึงของงาน
ประจาํ  

1.4 จดัทาํรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  

1.5 จดัการใหมี้การ
ประเมินภายใน  โดย 
ตน้สังกดัอยา่งนอ้ย 3 ปี  
ต่อคร้ัง  

1.6 สรุปประเมินผล
ระบบและกลไกในการ
ประกนัคุณภาพภายใน
ตามตวับ่งช้ีท่ี 42  

 
 
 

1. 

1.1 ศึกษามาตรฐาน

การอาชีวศึกษาทั้งภายใน

และภายนอก 

ครู และบุคลากรทุก

คน 

1.2  กาํหนดส่ิงท่ีจะ

ปฏิบติัใหไ้ดม้าตรฐาน

และคุณภาพของการ

ประกนัคุณการศึกษา  

1.3  ปฏิบติังานโดย

คาํนึงถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีทาํ

ใหเ้กิดมาตรฐานตามตวั

บ่งช้ี  

1.4  จดัทาํสรุปรายงาน

ผลการปฏิบติังาน/

รายงานการประเมิน

ตนเอง 
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โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

  2. 
2.1 จดัทาํแผนปฏิบติั

การพฒันามาตรฐานการ
ประกนัคุณภาพภายใน
แผนกวชิา ตามแผน 
พฒันาสถานศึกษา 

แผนกวชิา  

2.2 มอบหมายภารกิจ
ตามตวับ่งช้ีใหก้บัครูใน
แผนก/สาขาวชิา 

2.3 นิเทศ กาํกบั 
ติดตาม 

2.4 รวบรวมผลการ
ดาํเนินการ ผลสรุป
รายงานจากครูผูส้อน 

2.5 จดัทาํรายงาน SAR 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 43 ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน 

 

โครงการ/กจิกรรม ฝ่าย แผนก/งาน ครูและบุคลากร 

1. โครงการพฒันา

แผนพฒันา

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

1. 

1.1 พฒันาแผนพฒันา

สถานศึกษา และแผน 

ปฏิบติัการโดยนาํมาตรฐาน

การอาชีวศึกษาและตวับ่งช้ี

เป็นหลกั และนาํขอ้เสนอ 

แนะของการประเมิน

ภายในโดยตน้สงักดั และ

การประเมินจากภายนอก

เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพฒันา 

ฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ 

 

1. 

1.1 จดัทาํเอกสารสรุป
รายงานการประเมิน
ตนเอง การประเมิน
ภายในโดยตน้สงักดั  

งานประกนัคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

และการประเมินภายนอก 
รายงานต่อกรรมการ
สถานศึกษาและ
สาธารณชน 

1.2 จดัทาํแผนการ
พฒันาตามขอ้เสนอแนะ
ของการประเมินภายใน
โดยตน้สงักดั และการ
ประเมินจากภายนอก 

1.3 ประเมินการ
ดาํเนินการของ
คณะกรรมการตวับ่งช้ี 
ท่ีเป็นตวัอยา่งของการ
ดาํเนินการ  

1.4 ประเมินการปฏิบติั
ของแผนก งาน และ
บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี
ทาํใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิตาม
ตวับ่งช้ี เป็น The Best 
Practice  

1.5 สรุปประเมินผล
ประสิทธิผลของการ
ประกนัคุณภาพภายใน
ตามตวับ่งช้ีท่ี 43  

 
 
 
 
 
 
 

1. 

1.1 ศึกษารายงานการ

ประเมินตนเอง รายงาน

การประเมินคุณภาพ

ภายในโดยตน้สงักดั  

ครู และบุคลากรทุก

คน 

และรายงานประเมิน

คุณภาพภายนอกโดย  

สมศ. 

1.2  ปรับปรุง และ

พฒันาการปฏิบติังาน 

โดยคาํนึงถึงผลสัมฤทธ์ิ 

และขอ้เสนอแนะท่ีทาํให้

เกิดมาตรฐานตามตวับ่งช้ี 

เกิดคุณภาพในการจดั

การศึกษา 
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การเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง สําหรับแผนกวชิา/สาขาวชิา และงาน 

 

 การเขียนรายงานการประเมินตนเองของแผนกวิชา/สาขาวิชา และงานซ่ึงต้องคาํนึงถึงความ

เหมาะสมไม่ให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจเป็นการสรุปข้อมูล หรือเป็นการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ีรับผิดชอบ  ซ่ึงไม่ต้องจัดทาํเต็มรูปแบบ อาจเป็นการรายงานผลตามความ

จําเป็นและความเหมาะสมของการรวบรวมข้อมูลก็ได้ แต่ในตอนน้ีจะเสนอรายงานเต็มรูปแบบซ่ึง

ดาํเนินการโดยมองภาพแผนกวิชา/สาขาวิชา และงาน เป็นสถานศึกษาแห่งหน่ึงโดยมีผูเ้รียน  คือผูเ้รียนที่

เรียนในแผนก/สาขาวิชา และงานรับผิดชอบ   จะทาํให้แผนกวิชา/สาขาวิชา และงานเกิดความตระหนกั

ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน  การจดัระบบดูแลผูเ้รียน  การจดัสภาพแวดลอ้มอาคารสถานที่ให้

เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน  การจดัหาส่ือ  วสัดุ  ครุภณัฑ์  แหล่งการเรียนรู้  แหล่งฝึกงาน  ทาํให้เกิด

คุณภาพต่อผูเ้รียน โดยหากตัวบ่งชี้ใดแผนกวิชา/สาขาวิชา และงานไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบไม่มีข้อมูลท่ี

สามารถจัดทาํสรุปรายงานการประเมินตนเองได้กใ็ห้ข้ามตัวบ่งชี้น้ันไป   

 

แนวคดิการเขียนรายงาน 

  1. เป็นเอกสารท่ีแผนกวชิา/สาขาวชิา และงาน ร่วมกนัจดัทาํข้ึนเป็นประจาํทุกปี 

  2. รายงานวิธีการดาํเนินงานตามมาตรฐาน และตวับ่งช้ีที่ใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาแผนก

วชิา/สาขาวชิา และงาน ทีรั่บผดิชอบผลผลติหรือผู้เรียนตามจํานวนทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  3. นาํเสนอขอ้มูลในภาพรวมของแผนกวิชา/สาขาวิชา และงาน เกี่ยวกบัความตระหนัก 

(Awareness)  การปฏิบัติ (Attempt)  และความสําเร็จ(Achievement) และผลการประเมินในแต่ละ

มาตรฐาน 

 

วตัถุประสงค์ของการเขียนรายงาน 

  1. เพื่อระบุทิศทางการพฒันาแผนกวชิา/สาขาวชิา และงานในอนาคต 

  2. เพือ่ให้การดาํเนินงานของแผนกวิชา/สาขาวิชา และงานเป็นไปตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีแผนกวชิา/สาขาวชิา และงานกาํหนดข้ึน 

  3. เพื่อรวบรวมจดัทาํเป็นรายงานการประเมินตนเองระดบัสถานศึกษา 

  4. เพือ่รายงานผลให้ตน้สังกดั และสาธารณะชนไดท้ราบถึงผลการดาํเนินงานของแผนก

วชิา/สาขาวชิา ในรอบปีท่ีผา่นมา 

  5. เพื่อเตรียมความพร้อมของแผนกวิชา/สาขาวิชา และงานต่างๆ ในการรับการประเมิน

คุณภาพภายในโดยตน้สังกดั  และการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. 

ตอนที ่5 
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รูปแบบการจัดทาํรายงาน  

  1. ไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั  ใหแ้ผนกวชิาและงานออกแบบให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน และตวั

บ่งช้ีท่ีกาํหนด  โดยใชแ้นวทางการจดัทาํตามตวัอยา่ง 

  2. การนาํเสนอสาระควรกระชบั  เขา้ใจง่าย นาํเสนอขอ้มูลทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

และการบรรลุเป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ของสถานศึกษา 

  3. หลกัฐานอา้งอิง ควรเป็นหลกัฐานที่จาํเป็น หลกัฐานอื่น ๆ ให้รวบรวมไวที้่สาขาวิชา /

แผนกวชิา และงานท่ีรับผดิชอบ 

 

องค์ประกอบของสาระในรายงาน 

 ปก 

 คาํนาํ 

 สารบญั 

 บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร 

 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของแผนกวชิา/สาขาวชิา  

    ช่ือแผนกวชิา 

    สถานท่ี 

    ระดบั และสาขางานท่ีเปิดสอน 

    สรุปขอ้มลูผูเ้รียน 

    ขอ้มูลครู 

    ทรัพยากรและงบประมาณ 

    แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 

    เกียรติยศ  ช่ือเสียง โล่รางวลั 

    สถานประกอบการท่ีร่วมมือกบัแผนกวชิา/สาขาวชิา ในการพฒันาผูเ้รียน 

     แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบติัการประจาํปีของของแผนกวิชา/สาขาวิชา และ

เป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ 

 

 ตอนท่ี  2  การดาํเนินการและผลการประเมินคุณภาพภายใน  

    มาตรฐานท่ี  1  ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

    มาตรฐานท่ี  2  หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

    มาตรฐานท่ี  3  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

    มาตรฐานท่ี  4  การบริการวชิาชีพสู่สังคม 

    มาตรฐานท่ี  5  นวตักรรมและการวจิยั 



   คู่มือการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  79 

    มาตรฐานท่ี  6  ภาวะผูน้าํและการจดัการ 

    มาตรฐานท่ี  7  มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน 

    มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีแผนกวชิา/สาขาวชิา กาํหนดข้ึนใหม่ 

 

 ตอนท่ี  3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของแผนกวชิา/สาขาวชิา  

    ตารางสรุปผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน 

    จุดเด่น  จุดท่ีควรพฒันา  จุดท่ีควรปรับปรุงของแต่ละมาตรฐาน 

    ค่าเฉล่ียผลการประเมินแต่ละมาตรฐานและค่าเฉล่ียรวม 

    จุดเด่น  จุดท่ีควรพฒันา  จุดท่ีควรปรับปรุงของทั้งแผนกวชิา/สาขาวชิา 

    นวตักรรม/การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ The Best Practice ของแผนกวชิา/สาขาวชิา 

     ทิศทางการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของสาขาวิชา/กลุ่มวิชา/คณะวิชาใน

อนาคต 

 

 ตอนท่ี  4  สรุปและแนวทางการพฒันาแผนกวชิาในอนาคต  

    ผลการประเมินตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีโดยสรุป 

    แนวทางการพฒันาแผนกวชิาในอนาคต 

    ส่ิงท่ีตอ้งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (แนวทางการนาํเสนอ) 

 

 ภาคผนวก  

   ขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินภายในโดยตน้สงักดั 

   หลกัฐานอา้งอิงท่ีจาํเป็น 
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  แนวทางการจัดทาํรายงานการประเมนิตนเอง สําหรับแผนกวชิา 

(Self Assessment Report for Department : SAR ) 

 

ปกนอก 

ปกใน 

คํานํา 

สารบัญ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 (เขียนเป็นความเรียงสําหรับให้ผูบ้ริหารอ่าน) .....ประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไปของแผนกวิชา  

เป้าหมายการพฒันา วิธีดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  การประเมินตนเอง ผลการประเมินตนเอง 

จุดเด่น จุดท่ีตอ้งพฒันา แนวการพฒันาสถานศึกษาในคร้ังต่อไป...... (อยา่งยอ่ ประมาณไม่เกิน 3 หนา้)…. 

 

ตอนที ่ 1 

ข้อมูลทัว่ไปของแผนกวชิา/สาขาวชิา 

 

   ช่ือแผนกวชิา 

   สถานท่ี 

   ระดบั และสาขางานท่ีเปิดสอน 

   สรุปขอ้มูลผูเ้รียนเป็นสาขาวชิา  โดยแสดงสาขาวชิา ระดบั ปี 

   ขอ้มูลครู แสดงครูประจาํ  ครูจา้ง  จาํนวนวฒิุการศึกษา 

   โครงสร้างการบริหารงาน 

   ทรัพยากรและงบประมาณ 

   แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 

   เกียรติยศ  ช่ือเสียง โล่รางวลั 

   สถานประกอบการท่ีร่วมมือกบัแผนกวชิา/สาขาวชิา ในการพฒันาผูเ้รียน 

   แผนยทุธศาสตร์/แผนปฏิบติัการประจาํปีของของแผนกวชิา/สาขาวชิา และเป้าหมายตาม 

   แผนยทุธศาสตร์ 
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ตอนที ่ 2 

การดําเนินการและผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  

มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ  (ตัวอย่างในแต่ละตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที ่ 1 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี 

 วิธีดําเนินการ (Awareness)  แผนกวิชาได้รวบรวมขอ้มูลผลการเรียนแต่ละรายวิชาของ

ผูเ้รียนในแต่ละระดับแต่ละชั้นปี  พบว่าส่วนมากผูเ้รียนมีผลการเรียนอ่อน  ในรายวิชา..................  

.............และรายวิชา................ ซ่ึงทาํให้เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์จบตามชั้นปีจึงไดจ้ดัทาํโครงการพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โครงการพฒันาส่ือการเรียนการสอน โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอน  

และวิจยัในชั้นเรียน ในรายวิชาดงักล่าว  และไดจ้ดัระบบดูแลผูเ้รียนให้สามารถดูแลผูเ้รียนทั้งดา้นการ

เรียน  และดา้นความเป็นอยูใ่นสถานศึกษา 

 ผลการดําเนินการ  (Attempt & Achievement ) ครูในรายวิชาไดพ้ฒันาการจดัการเรียนการ

สอนโดยการบูรณาการงานโครงการให้ผูเ้รียนที่มีผลการเรียนอ่อนได้พฒันาตนเอง  ครูได้พฒันาส่ือ

รายวชิา............... จดัซ้ือส่ือรายวชิา........................ทาํให้ผูเ้รียนมีผลการเรียนดีข้ึน  ครูไดจ้ดัทาํวิจยัในชั้น

เรียนเพือ่แก้ปัญหาผูเ้รียน ได้ทาํการดูแลผูเ้รียนที่มีปัญหาการเรียนอ่อน   สอนปรับพื้นความรู้พื้นฐาน

วชิาชีพ ทาํใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี ดงัตาราง 

 (ตัวอย่าง) 

ระดับช้ัน จํานวนผู้เรียน 
จํานวนผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่

กาํหนดตามช้ันปี 

คดิ เป็น 

ร้อยละ 

ปวช.1 230 200 86.00 

ปวช.2 200 185 92.50 

ปวช.3 180 150 83.33 

เฉล่ียรวม 87.70 

ปวส.1 180 150 95.00 

ปวส.2 160 145 97.14 

เฉล่ียรวม 86.70 

เฉล่ียรวมทั้ง 2 ระดบั 91.10 
  

 จากตารางพบวา่   ร้อยละของผูเ้รียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดตามชั้น

ปี เฉล่ียรวม ร้อยละ 91.10 อยูใ่นระดบั ดี 
 

(สําหรับ ตัวบ่งช้ีที ่  2 - 12 ให้ดาํเนินการในแนวทางเดยีวกนั) 
 

(มาตรฐานที ่ 2 - 7 ให้ดาํเนินการในแนวทางเดียวกนั) 



   คู่มือการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  82 

ตอนที ่ 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของแผนกวชิา/สาขาวิชา 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที ่1 ในแต่ละตวับ่งช้ี 

 

ตัวบ่งช้ีที ่

ระดบัผลการ

ประเมนิในปี

ปัจจุบนั 

คะแนนการ 

พฒันาเทยีบกบั 

ปีที่ ผ่านมา 

รวม 

1.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

เกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี 

3 1 4 

2.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

 

3 1 4 

3.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถประยกุตห์ลกัการทาง

วทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใชแ้กปั้ญหาในการ

ปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2 0 2 

4.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะในการส่ือสาร ดา้นการ

ฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ 

3 1 4 

5.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใชค้วามรู้และ

เทคโนโลยท่ีีจาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังาน

วชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3 1 4 

6.  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดี

งามในวชิาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม   และมีมนุษย

สัมพนัธ์ท่ีดี 

3 1 4 

7.  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

2 1 3 

8.  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง   

2 0 2 

9. ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพท่ีผา่นการประเมินมาตรฐาน

วชิาชีพ 

3 1 4 

10.  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ท่ีผา่นการประเมิน

มาตรฐานวชิาชีพ 

3 1 4 
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ตัวบ่งช้ีที ่

ระดบัผลการ

ประเมนิในปี

ปัจจุบนั 

คะแนนการ 

พฒันาเทยีบกบั 

ปีที่ ผ่านมา 

รวม 

11.  ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านทาํในสถาน

ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

3 1 4 

12.  ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ที่มีต่อ

คุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวชิาชีพของผูส้าํเร็จการศึกษา 

2 0 2 

เฉลีย่รวม 3.41 

คะแนนดาํเนินการตามข้อเสนอแนะ (ระดับมาตรฐาน) 0.50 

รวมทั้งส้ิน 3.91 

 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 1   ดีมาก    ดี    พอใช ้   ควรปรับปรุง    ตอ้งปรับปรุง 

 

จุดเด่น 

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

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

จุดท่ีควรพฒันา 

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

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

จุดท่ีควรปรับปรุง 

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

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

 

(มาตรฐานที ่ 2 - 7 ให้ดาํเนินการในแนวทางเดียวกนั) 

 

หมายเหตุ การใหค้ะแนนการพฒันา 1 คะแนนในระดบัตวับ่งช้ีจะใหไ้ด ้2 กรณีคือหากตวับ่งช้ีประเมิน

ได้อยู่ในระดบัดี(3) และมีการพฒันาการดาํเนินการและเกิดผลมากกว่าปีที่ผ่านมา ส่วน

คะแนนการพฒันาระดบัมาตรฐานหรือคะแนนการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะ ให้เพิ่ม 0.5 

เมื่อพิจารณาแลว้มาตรฐานมีการพฒันาอยูใ่นระดบัพอใช ้และให้เพิ่ม 1 เม่ือมาตรฐานนั้นมี

การพฒันาดีกวา่ปีท่ีผา่นอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 
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 การสรุปผลการประเมินตนเองในระดบัมาตรฐานซ่ึงคิดจากการเฉลี่ยแต่ละตวับ่งช้ีตาม

ตวัอยา่ง และการสรุปผลการประเมินตนเองระดบัสถานศึกษาก็คิดจากการเฉล่ียค่าคะแนนแต่ละมาตรฐาน 

โดยมีระดบัการประเมินเท่ากนัคือ 

   ถา้ค่าคะแนนเฉล่ียได ้ 1  ถึง  2.00  อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง  

 ถา้ค่าคะแนนเฉล่ียได ้ 2.01 ถึง  2.50  อยูใ่นระดบัควรปรับปรุง   

 ถา้ค่าคะแนนเฉล่ียได ้ 2.51  ถึง  3.50  อยูใ่นระดบัพอใช ้ 

 ถา้ค่าคะแนนเฉล่ียได ้ 3.51  ถึง  4.50  อยูใ่นระดบัดี  

 ถา้ค่าคะแนนเฉล่ียได ้ 4.51  ถึง  5.00  อยูใ่นระดบัดีมาก 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของแผนกวชิา/สาขาวิชา  

มาตรฐาน ผลการประเมิน 

1  ผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษาวชิาชีพ   3.91 

2  หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 3.75 

3  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 4.25 

4  การบริการวชิาชีพสู่สังคม 4.51 

5  นวตักรรมและการวจิยั 3.51 

6  ภาวะผูน้าํและการจดัการ 4.00 

7  มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน 3.25 

รวมเฉลีย่ 3.88 
 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 1  ดีมาก    ดี    พอใช ้   ควรปรับปรุง    ตอ้งปรับปรุง 

จุดเด่น 

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

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

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

จุดท่ีควรพฒันา 

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

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

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

จุดท่ีควรปรับปรุง 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที ่ 4 

สรุปและแนวทางการพฒันาแผนกวชิา/สาขาวชิาในอนาคต 

 

1.  ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีโดยสรุป 

 ผลการประเมินการดาํเนินงานของสาขาวิชา/แผนก  พบว่ามีบางมาตรฐานและตวับ่งช้ีที่

สาขาวิชา/-แผนก  มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และยงัมีบางมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที ่

สาขาวิชา/แผนก  ยงัตอ้งได้รับการพฒันา ปรับปรุงในอนาคต ทั้งน้ีเพื่อให้ได้คุณภาพศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ซ่ึงพอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 1.  มาตรฐานและตวับ่งช้ีที่ดีและอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ

  1.1 ตวับ่งช้ีท่ี………………………………………………………………………… 

 เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

ดงัน้ี 

  1.2 ตวับ่งช้ีท่ี………………………………………………………………………… 

 

 2.  มาตรฐานและตวับ่งช้ีทีต่อ้งไดรั้บการพฒันา ปรับปรุง

  2.1 ตวับ่งช้ีท่ี………………………………………………………………………… 

 เรียงตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ย 

ดงัน้ี 

  2.2 ตวับ่งช้ีท่ี………………………………………………………………………… 

 

2.  แนวทางการพฒันาแผนกวชิาในอนาคต 

 แผนกวชิา..................................................ไดก้าํหนดการพฒันาในอนาคต โดยกาํหนดไวใ้น

แผนพฒันาสถานศึกษา ซ่ึงไดจ้ดัทาํในรูปแบบของโครงการ / กิจกรรม พอสรุปภาพรวมไดด้งัน้ี 

 2.1 ดา้นผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

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

  (ช่ือโครงการ / กิจกรรม ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนพฒันาสถานศึกษาในแต่ละดา้น) 

(มาตรฐานที ่2 - 7 ดาํเนินการเช่นเดยีวกนั) 

 2.2 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

 2.3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 2.4 การบริการวชิาชีพสู่สังคม 

 2.5 นวตักรรมและการวจิยั 

 2.6 ภาวะผูน้าํและการจดัการ 

 2.7 มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน 
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3.  ส่ิงทีต้่องการความช่วยเหลอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง (ตัวอย่าง) 

 3.1 ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพฒันาบุคลากร ครู อาจารย์ ในแผนกวิชา/

สาขาวชิา จากสถาบนัการศึกษา อ่ืนๆ ในทอ้งถ่ิน 

 3.2 การช่วยเหลือจากสถานประกอบการ และหน่วยงานตน้สังกดัในการจดัทาํหลกัสูตร

ฐานสมรรถนะ 

 3.3 การไดรั้บการนิเทศ ติดตาม งานทางดา้นวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

ภาคผนวก 

 

คณะผูจ้ดัทาํ 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 (เอกสารทีจํ่าเป็น) 
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การเขียนรายงานการปฏบิตังิานและการประเมนิตนเองส่วนบุคคลของครูผู้สอน 

 

 การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นหนา้ท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ดงันั้นเพื่อให้เกิด

การดาํเนินการอย่างมีส่วนร่วม และทาํให้การจดัการเรียนการสอนเกิดคุณภาพไดอ้ยา่งแทจ้ริง ครูทุกคน

ควรพิจารณามาตรฐานและตัวบ่งชี้แล้ววางแผนว่าในภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจะช่วยสถานศึกษาให้บรรลุ

ตามตัวชี้วัดได้อย่างไร ทาํให้ผู้ เรียนมีคุณภาพได้อย่างไร ครูผูส้อนควรจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง

ตามตวับ่งช้ี รายงานการปฏิบติังาน และการประเมินตนเองส่วนบุคคลของครูผูส้อน ซ่ึงแบบที่เสนอแนะ

น้ีจะเป็นแนวทางสําหรับครูผูส้อนในการรายงาน  ผลการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบติังาน ในแต่

ละภาคเรียน โดยยดึถือผลผลิตคือผูเ้รียนท่ีครูผูส้อนรับผิดชอบเป็นหลกัทั้งท่ีเป็นการจดัการเรียนการสอน

ในสาขาวิชา ที่ทาํกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ที่เป็นที่ปรึกษา และงานที่ไดรั้บมอบหมาย  ตามตวับ่งช้ีที่ไดรั้บ

มอบหมายจากคาํสั่งและคู่มือดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในที่สถานศึกษาได้จดัทาํข้ึนดังรูปแบบ

ต่อไปน้ี  

 

รายงานการปฏบิตังิานและการประเมินตนเองส่วนบุคคล 

ของครูผู้สอน 

(

 

Personal Self Assessment Report : PSAR) 

โดย 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

วทิยาลยั………………………….. 

สังกดั………………………………………….. 

ตอนที ่6 
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รายงานการปฏิบัตงิานและผลประเมนิตนเอง 

เป็นรายบุคคล 

ของ 

  

.................................................................................. 

ตาํแหน่ง..............................ระดบั.......................... 

วทิยาลยั…………………………………….. 

 

 

ผูต้รวจบนัทึก............................................................. 

                            (.........................................) 

ผูอ้าํนวยการวทิยาลยั................................................. 

                            (........................................) 

วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ................ 
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คํานํา 

 

 เอกสารรายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกบัการปฏิบติัหนา้ทีต่ามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติพุทธศกัราช  2542  และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติของขา้พเจา้  ไดจ้ดัทาํข้ึนเพือ่รายงานผลการ

จดัการเรียนการสอนและการปฏิบติัหนา้ท่ีฝ่าย/งาน  ของขา้พเจา้  ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ไดส่้งเสริมให้

นกัเรียนมีคุณลกัษณะและคุณภาพตามระดบัมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  ในระหวา่งภาคเรียนที่.............

ปีการศึกษา.................วิทยาลยั……………………………………  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการรายงานพร้อม

ประเมินผลการทาํงานของขา้พเจา้  ว่าได้ปฏิบติัหน้าที่บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มาตรฐานการ

อาชีวศึกษาศึกษา  ตวับ่งช้ีที่เกี่ยวขอ้ง  ทั้งน้ีรายงานดงักล่าวไดจ้ดัทาํข้ึนเพือ่รายงานการผลการประเมิน

ตนเองเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าที่ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามระดบั  ตลอดจนเผยแพร่ให้กบัผูป้กครองนกัเรียน  

ชุมชนในสังคมได้ทราบผลการปฏิบติังานและคุณลกัษณะของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

แห่งชาติ    

 

 

       ช่ือ - ช่ือสกุล.................................................. 

       ตาํแหน่ง......................................................... 
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1.  ข้อมูลทัว่ไป 

 ช่ือ....................................นามสกุล..............................ตาํแหน่ง............................................ 

อาย.ุ...........ปี  ปฏิบติัราชการเป็นเวลานาน....................ปี  ปฏิบติัการสอนสาขาวชิา............................... 

วทิยาลยั……………………………………………อาชีวศึกษาจงัหวดั……………………………… 

วฒิุการศึกษา     เทียบเท่า/อนุปริญญา (.......)  วชิาเอก..................................................................... 

            ปริญญาตรี  (.........) วชิาเอก.............................วชิาโท........................................... 

  ปริญญาโท  (.........) วชิาเอก..............................วชิาโท.......................................... 

  ปริญญาเอก (.........) วชิาเอก..............................วชิาโท.......................................... 

 

2.  ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที ่ ภาคเรียนที.่........ปีการศึกษา....................... 

2.1   ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

ตาราง 1  แสดงจาํนวน วชิา/สาขาวชิา ระดบั ชั้น จาํนวนหอ้ง/กลุ่ม จาํนวนคาบ จาํนวนผูเ้รียน 
 

ที ่ วชิา/สาขาวชิา 
ระดบั 

ช้ันปี 

จาํนวน

ห้อง/กลุ่ม 

จาํนวน

คาบ 

จาํนวนผู้เรียน 

เข้าเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 

 

 

1 

หลกัสูตร ปวช./ปวส./ระยะสั้น/เทียบโอน/… 

วชิา…………………………………. 

สาขาวชิา…………………………….. 

      

2        

3        

4        

5        

6        

 

 

7 

หลกัสูตร ปวช./ปวส./ระยะสั้น/เทียบโอน/… 

วชิา…………………… 

สาขาวชิา…………………………….. 

      

8        

9        

10        

 รวม       
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2.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
 

ตารางที ่2 แสดงรายวชิา ระดบัชั้นปี จาํนวนผูเ้รียน และจาํนวนผูเ้รียนตามระดบัของการวดัผล 
 

ที ่ รายวชิา 
ระดบั 

ช้ันปี 

จาํนวน 

ผู้เรียน 
จาํนวนผู้เรียนตามระดบัของการวดัผล 

    4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ขร. ขส. มส. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

เฉลีย่            

 

2.3  ด้านงานกจิกรรม  
 

ตาราง 3  แสดงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 

ที ่ กจิกรรม 
จาํนวน 

ห้อง / กลุ่ม 

จาํนวน

นกัเรียน 

จาํนวนคาบ/

สัปดาห์ 

1 กิจกรรมลูกเสือ    

2 กิจกรรมยวุกาชาด    

3 กิจกรรมเนตรนารี    

4 กิจกรรมร่วมดว้ยช่วยประชาชน    

5 กิจกรรมฝึกอบรมจริยธรรมนกัเรียน    

6 กิจกรรมชมรมวชิาชีพ    

7 กิจกรรม....................................    

8 กิจกรรม....................................    

 รวม    



   คู่มือการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  92 

2.4  หน้าทีพ่เิศษอืน่ ๆ ได้แก่ 

1) ครูท่ีปรึกษาผูเ้รียน สาขาวชิา.................................ระดบัชั้น ปี ..............มีจาํนวนผูเ้รียน.......คน 

2) ปฏิบติัหนา้ท่ีครู 

2.1 เป็นครูเครือข่ายเร่ือง.................................................................................... 

2.2 เป็นครูแกนนาํ  เร่ือง/วชิา............................................................................ 

2.3 เป็นครูตน้แบบ เร่ือง/วชิา............................................................................ 

2.4 อ่ืน ๆ .........................................................................................................   

                                (หลกัฐานในภาคผนวกหนา้.............) 

3) หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 

3.1   ฝ่ายทรัพยากร 

1. ............................................................................................................................. 

2. ................................................................................................…………………. 

3.2   ฝ่ายวชิาการ 

1. ............................................................................................................................. 

2. ................................................................................................…………………. 

 

3.3   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ............................................................................................................................. 

2. ................................................................................................………………….  

3.2   ฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา 

1. ............................................................................................................................. 

2. ................................................................................................…………………. 

 

3.  การพฒันาตนเอง  

1)  การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ 

 เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั วชิา…………………………………………………… 

 บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วชิา…………………………… 

 เนน้ฐานสมรรถนะ วชิา……………………………………………………… 

 อ่ืนๆ…………….. วชิา……………………………………………………… 

2)  ผลิตส่ือ   

 2.1  ..........................................................................………………….. 

 2.2  ..........................................................................………………….. 
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3)  ดาํเนินโครงการ/โครงงาน   

 3.1  เร่ือง.............................................................................................. 

 3.2  เร่ือง.............................................................................................. 

4)   วจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้  ไดแ้ก่ 

4.1  เร่ือง...................................................................................................... 

4.2  เร่ือง...................................................................................................... 

5)   ผลงานทางวชิาการ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

5.1  เร่ือง...................................................................................................... 

5.2  เร่ือง...................................................................................................... 

      6)  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพฒันาตนเองและช่วยเหลือหน่วยงานอื่น  เช่นเป็น

ผูเ้ขา้ร่วมหรือร่วมจดัหรือจดั อบรม  สัมมนา  ประชุมปฏิบติัการ ปฏิบติังานอ่ืนๆ 

  

ตาราง 4  แสดงวนั เดือน ปี เร่ืองท่ีไดเ้ขา้ร่วม สถานท่ี และหน่วยงานท่ีจดั 
 

วนั เดือน ปี เร่ือง สถานที ่ หน่วยงานทีจั่ด จํานวนช่ัวโมง 

     

     

     

     

     

     

     

 รวม    

 

4.  การพฒันาตามตัวบ่งช้ีของมาตรฐานการอาชีวศึกษา และทีไ่ด้รับมอบหมาย 

4.1   มาตรฐานที่ 1 ผูเ้รียนและผูส้ําเร็จการศึกษา ขอ้กาํหนดที่ 1 สถานศึกษาควรจดัการพฒันาผูเ้รียน 

และ ผูส้าํเร็จการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

ข้อกําหนดที่  1.1  ความรู้ และทกัษะวิชาชีพ ตามหลกัสูตรที่เหมาะสมกบัเศรษฐกิจ  สังคมและ

เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป   

ตัวบ่งช้ีที ่1  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี 

1) ขอ้มูลพื้นฐานในส่วนความรับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ีโดยตรง (แสดงขอ้มูล

ท่ีรับผดิชอบเช่นผูเ้รียน โครงการ กิจกรรม การดาํเนินการ ฯลฯ) 
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ผู ้เ รียนท่ีเป็นท่ีปรึกษา  สาขาวิชา……………….. ระดับ ชั้ น ปี ……… 

จาํนวน……… คน จาํนวนผูเ้รียนที่แนวโน้มมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาํหนดตามชั้นปีไม่

เป็นไปตามท่ีกาํหนด จาํนวน……….คน ซ่ึงมีปัญหา………………………………………………… 

2) การดาํเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้งหรือรับผิดชอบเพือ่ให้บรรลุผลสําเร็จหรือเพือ่

แกปั้ญหา 

ไดป้ระสานกบัอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์รับผิดชอบกิจกรรมเพื่อขอรายละเอียด

ผลการวดัผลระหว่างภาค และชั่วโมงกิจกรรมเพื่อเป็นขอ้มูลเชิญผูป้กครองมาพบและปรึกษาถึงการ

แก้ปัญหาเป็นรายกรณี จาํนวน ….. คน จากนั้นได้ติดตามการเขา้เรียน การทาํกิจกรรม และให้แก้ไข

รายวชิาท่ีเรียนอ่อน ………………………………………………………………….. 

3) ผลการดาํเนินการ 

ผูเ้รียนตระหนักถึงการจบการศึกษาและเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามชั้นปี มี

ผูเ้รียนที่ไดป้รับปรุงตนเองดีข้ึนจนมีเกรดเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดตามชั้นปี จาํนวน ………คน   

มีผูเ้รียนท่ีมีออกกลางคนัจาํนวน……คน ....................................................... 

4) ผลการประเมินตนเองตามเกณฑข์องตวับ่งช้ีเม่ือเทียบกบัภาระท่ีรับผดิชอบ 

อยูใ่นระดบั   ดี  พอใช ้   ปรับปรุง 

เมือ่ส้ินภาคเรียนมีเกรดเฉล่ียเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดตามชั้นปี จาํนวน ………

คน คิดเป็นร้อยละ ……….. ซ่ึงควรพฒันาการดาํเนินการคือ………………. 

 

ข้อกําหนดที ่1.2  ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถ

นาํมาประยกุต ์ใชใ้นงานอาชีพได ้

ตัวบ่งช้ีที่ 3  ร้อยละของผูเ้รียนที่สามารถประยุกตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มา

ใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

1) ขอ้มูลพื้นฐานในส่วนความรับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ีโดยตรง (แสดงขอ้มูล

ท่ีรับผดิชอบเช่นผูเ้รียน โครงการ กิจกรรม การดาํเนินการ ฯลฯ) 

………………………………………………………………………………………………

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

2) การดาํเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้งหรือรับผิดชอบเพือ่ให้บรรลุผลสําเร็จหรือเพือ่

แกปั้ญหา 

………………………………………………………………………………………………

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

3) ผลการดาํเนินการ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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4) ผลการประเมินตนเองตามเกณฑข์องตวับ่งช้ีเม่ือเทียบกบัภาระท่ีรับผดิชอบ 

………………………………………………………………………………………………

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

 

4.2   มาตรฐานท่ี 2 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

ข้อกําหนดที่  2.1  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

ตัวบ่งช้ีที ่13  ร้อยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ   

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

(ดาํเนินการในทาํนองเดยีวกนัไปจนครบตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี) 

 

5.  สรุปการดําเนินการตามตัวบ่งช้ี 
 

มาตรฐานและตวับ่งช้ี 
ผลการประเมิน

ตนเองอยูใ่นระดบั 

มาตรฐานท่ี 1 

ตช. 1 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี 

 

ดี(3) 

ตช. 2  

……………………..  

……………………..  

มาตรฐานท่ี 2 

ตช. 13 ร้อยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ   

 

พอใช(้2) 

……………………..  

……………………..  

……………………..  

……………………..  

มาตรฐาน ตวับ่งช้ีอ่ืนๆ เช่นท่ีสถานศึกษากาํหนดข้ึนเอง หรือ ของ สมศ.  

……………………..  

……………………..  

……………………..  
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6.  ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

6.1  ปัญหาและอุปสรรค ในการดาํเนินการจดัการเรียนการสอน 

     .............................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

6.2  แนวทางการแกปั้ญหา 

     .............................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

6.3  ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา 

     .............................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

6.4  ส่ิงท่ีตอ้งการสนบัสนุนจากสถานศึกษา หน่วยงาน ชุมชน 

     .............................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

         ลงช่ือ................................................... 

                                                              (..................................................) 

         ตาํแหน่ง.............................................. 

            ผูร้ายงาน  
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

 

มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ตวับ่งช้ีที ่ 1   ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี 

คําช้ีแจง    งานทะเบียนรวบรวมขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการประมวลผลการเรียนเฉล่ียแต่ละ

ปีการศึกษา  
 

ผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี ระดบั ปวช.  ปีการศึกษา........ 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 

จาํนวนผู้เรียนที่ลงทะเบยีนในแต่ละระดบัช้ันปีเปรียบเทยีบกบัจาํนวนผู้เรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์ 

ปวช.1 (1.50) ปวช.2 (1.75) ปวช.3 (2.00) รวม 

ลง 

เรียน 

รวม

ผ่าน

เกณฑ์ 

คดิเป็น 

ร้อยละ 
ลง 

เรียน 
ผ่าน 

ร้อย

ละ 

ลง 

เรียน 
ผ่าน 

ร้อย

ละ 

ลง 

เรียน 
ผ่าน 

ร้อย

ละ 

ประเภทวชิา                 

     สาขาวชิา             

             

             

             

             

             

รวม             

ประเภทวชิา                 

     สาขาวชิา             

             

             

             

             

รวม             

รวมทั้งส้ิน             
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 

ตอนที ่7 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ตวับ่งช้ีที ่ 1   ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี 

คําช้ีแจง    งานทะเบียนรวบรวมขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการประมวลผลการเรียนเฉล่ียแต่ละ

ปีการศึกษา  
 

ผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี ระดบั ปวส.  ปีการศึกษา........ 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 

จาํนวนผู้เรียนทีล่งทะเบยีนในแต่ละระดบัช้ันปีเปรียบเทยีบกบัจาํนวนผู้เรียนทีม่ี

ผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ์ 

ปวส.1 (1.75) ปวส.2 (2.00) 
รวม 

ลงเรียน 

รวม

ผ่าน

เกณฑ์ 

คดิเป็น 

ร้อยละ 
ลง 

เรียน 
ผ่าน 

ร้อย

ละ 

ลง 

เรียน 
ผ่าน 

ร้อย

ละ 

ประเภทวชิา              

      สาขาวชิา          

          

          

          

          

รวม          

ประเภทวชิา              

      สาขาวชิา          

          

          

          

          

รวม          

รวมทั้งส้ิน          
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
 

รวมทั้งระดบั ปวช. และ ปวส. ลงเรียนทั้งส้ิน…….คน ผา่นเกณฑ…์….คน คิดเป็นร้อยละ……….  

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 



   คู่มือการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  99 

แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 2   ร้อยละของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

คําช้ีแจง    งานวดัผลและประเมินผลรวบรวมขอ้มูลผลการเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์วิชาชีพ

จากคณะกรรมการเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์วชิาชีพ  
 

ผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐาน 

เทียบกบัผูย้ืน่คาํร้องขอเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์วชิาชีพ  ปีการศึกษา........ 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 

จาํนวนผู้เรียนทีม่ผีลสัมฤทธ์ิผ่านเกณฑ์การประเมนิมาตรฐานเทยีบกบัผู้ยืน่คาํร้อง

ขอเทยีบโอนความรู้หรือประสบการณ์วชิาชีพ 

ปวช. ปวส. 
รวม 

ยื่นคาํร้อง 

รวม

ผ่าน

เกณฑ์ 

คดิเป็น 

ร้อยละ 
ยื่นคาํ

ร้อง 
ผ่าน 

ร้อย

ละ 

ยื่นคาํ

ร้อง 
ผ่าน 

ร้อย

ละ 

ประเภทวชิา              

      สาขาวชิา          

          

          

          

          

          

รวม          

ประเภทวชิา              

      สาขาวชิา          

          

          

          

          

          

รวม          

รวมทั้งส้ิน          
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 



   คู่มือการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  100 

แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3   ร้อยละของผูเ้รียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้

แกปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

คําช้ีแจง    แผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์ และแผนกวิชารวบรวมจาํนวนผูเ้รียนที่สามารถประยุกตห์ลกัการ

ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้แกปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอย่างเป็นระบบ

จากรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือวิชาชีพที่แผนกวิชากาํหนดให้ดาํเนินการ

พฒันาการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงอาจอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 หรือภาคเรียนท่ี 2  

 

ผูเ้รียนท่ีสามารถประยกุตห์ลกัการทางวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ ระดบั ปวช./ปวส. ปีการศึกษา........ 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จาํนวน

ผู้เรียน 

จาํนวนผู้เรียนที่จดัทาํ รวมทั้งส้ิน 

โครงการ 
โครงงาน 

ในรายวชิา 
นวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานวจิยั กจิกรรม 

รวม

จาํนวน 

คดิเป็น

ร้อยละ 

ประเภทวชิา          

  -สาขาวชิา          

          

          

          

          

รวม          

ประเภทวชิา          

  -สาขาวชิา          

          

          

          

          

รวม          

รวมทั้งส้ิน          
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 



   คู่มือการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  101 

แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3   ร้อยละของผูเ้รียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้

แกปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

คําช้ีแจง    ครูผูส้อนในรายวชิาท่ีกาํหนดรวบรวมผลการประเมินผูเ้รียนท่ีสามารถประยุกตห์ลกัการทาง

วทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ  สรุป

ส่งใหแ้ผนกวชิาของผูเ้รียน  
 

ผูเ้รียนท่ีสามารถประยกุตห์ลกัการทางวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ  ระดบั ปวช./ปวส. ภาคเรียนท่ี....ปีการศึกษา............ 
 

รหสั - ช่ือวชิา ...............................................................................................................................................  

ช่ือ - สกุล ผูส้อน  ......................................................................................................................................... 

โครงการ/โครงงานในรายวชิา/นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ/์งานวจิยั/กิจกรรม ท่ีจดัทาํ 

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

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

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

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

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

สาขาวชิา 
จาํนวน

ผู้เรียน 

จาํนวนผู้เรียนทีจ่ดัทาํ รวมทั้งส้ิน 

โครงการ 
โครงงาน

ในรายวชิา 
นวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานวจิยั กจิกรรม 

รวม

จาํนวน 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

          

            

          

          

          

          

          

รวมทั้งส้ิน          

 

 
ลงช่ือ ……………………………..ผูส้อน 

(……………….………………………) 
วนัท่ี.......เดือน................................พ.ศ. ........... 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4   ร้อยละของผูเ้รียนที่มีทกัษะในการส่ือสาร ดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา 

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

คําช้ีแจง    งานวดัและประเมินผลรวบรวมจาํนวนผูเ้รียนวิชาภาษาไทย  และวิชาภาษาต่างประเทศ เช่น

ภาษาองักฤษ ท่ีไดเ้กรดไม่ตํ่ากวา่  2.00  และมีทกัษะในการส่ือสาร ดา้นการฟัง การอ่าน การ

เขียน และการสนทนา ทั้งสองวิชา  ทุกสาขาวิชาทุกระดบัชั้นปี จากการประเมินผลของ

ผูส้อน ซ่ึงอาจอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 หรือภาคเรียนท่ี 2  
 

ผูเ้รียนท่ีมีทกัษะในการส่ือสาร ดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา  

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ระดบั ปวช./ปวส.  ปีการศึกษา ........ 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จาํนวน

ผู้เรียน 

จาํนวนผู้เรียนทีไ่ด้เกรด 

ไม่ตํา่กว่า 2.00 
รวม 

ทั้งสองวชิา 
คดิเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

ประเภทวชิา      

    สาขาวชิา      

      

      

      

      

      

      

รวม      

ประเภทวชิา      

    สาขาวชิา      

      

      

      

รวม      

รวมทั้งส้ิน      
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5   ร้อยละของผูเ้รียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้

และปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คําช้ีแจง    แผนกวิชารวบรวมข้อมูลผูเ้รียนของแต่ละสาขาวิชาที ่มีความสามารถใช้ความรู้และ

เทคโนโลยีที่จาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม จาก

รายวิชาหรือครูที่รับมอบหมายจากแผนกวิชาให้ดาํเนินการ ซ่ึงอาจอยูใ่นภาคเรียนที่ 1 หรือ

ภาคเรียนท่ี 2  
 

แผนกวชิา ............................................................. 

ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยท่ีีจาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้ 

และปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม ระดบั ปวช./ปวส.  ปีการศึกษา ........ 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จาํนวน

ผู้เรียน 

จาํนวนทีใ่ช้ความรู้

เทคโนโลยใีน

การศึกษาค้นคว้า 

จาํนวนทีใ่ช้ความรู้

เทคโนโลยใีนการ

ปฏิบัตงิานวชิาชีพ 

รวม

ทั้งส้ิน 

คดิเป็นร้อย

ละ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ประเภทวชิา        

   สาขาวชิา        

        

        

        

รวม        

ประเภทวชิา        

     สาขาวชิา        

        

        

        

รวม        

รวมทั้งส้ิน        
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5   ร้อยละของผูเ้รียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้

และปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คําช้ีแจง    ครูผูส้อนสรุปขอ้มูลผูเ้รียนที่มีความสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยีท่ีจาํเป็นในการศึกษา

คน้ควา้และปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม จากสมุดบนัทึกการประเมินผลแยกส่งให้

แต่ละแผนกวชิา  
 

ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยท่ีีจาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังานวชิาชีพ 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม ระดบั ปวช./ปวส. ภาคเรียน/ปีการศึกษา ............. 
 

รหสั - ช่ือวชิา ...............................................................................................................................................  

ช่ือ - สกุล ผูส้อน  ......................................................................................................................................... 

โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม/งาน ที่กาํหนดให้ผูเ้รียนใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาํเป็นในการศึกษา

คน้ควา้และหรือปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

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

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

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

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

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จาํนวน

ผู้เรียน 

จาํนวนทีใ่ช้ความรู้

เทคโนโลยใีน

การศึกษาค้นคว้า 

จาํนวนทีใ่ช้ความรู้

เทคโนโลยใีนการ

ปฏิบัตงิานวชิาชีพ 

รวม

ทั้งส้ิน 

คดิเป็นร้อย

ละ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ประเภทวชิา        

    สาขาวชิา        

        

        

        

        

รวมทั้งส้ิน        

 

 

 

ลงช่ือ ……………………………..ผูส้อน 

(……………….………………………) 
วนัท่ี.......เดือน................................พ.ศ. ........... 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 6   ร้อยละของผู ้ เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมทีดี่งามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่

เหมาะสม  และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

คําช้ีแจง    งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษารวบรวมขอ้มูลจากครูที่สอนในวิชาสังคม วิชาวิถีธรรม วิถี

ไทย หรือวิชาที่กาํหนด หรือครูที่รับผิดชอบกิจกรรมทีท่าํให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  

 

ผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ  

มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม   และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีระดบั ปวช./ปวส. ปีการศึกษา ........ 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จาํนวน

ผู้เรียน 

จาํนวนผู้เรียนทีไ่ด้เข้าร่วมกจิกรรมและประเมนิผล 
คดิเป็น 

ร้อยละ คุณธรรม จริยธรรม ค่านยิม บุคลกิภาพ มนุษยสัมพนัธ์ 
รวม 

จาํนวน 

ประเภทวชิา         

     สาขาวชิา         

         

         

         

         

         

รวม         

ประเภทวชิา         

     สาขาวชิา         

         

         

         

         

รวม         

รวมทั้งส้ิน         
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 6   ร้อยละของผู ้ เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมทีดี่งามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่

เหมาะสม  และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

คําช้ีแจง    สําหรับครูในรายวิชาที่กาํหนด ครูที่จดักิจกรรม โครงการต่างๆ รวบรวมขอ้มูลส่งให้งาน

กิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา  
 

ผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ  

มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม   และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีระดบั ปวช./ปวส. ภาคเรียน/ปีการศึกษา ........... 

 

รหสั - ช่ือวชิา ...............................................................................................................................................  

ช่ือ - สกุล ผูส้อน/ท่ีรับผดิชอบกิจกรรม  .................................................................................................... 

โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม/งาน ที่กาํหนดให้ผูเ้รียนมีคุณธรรมไดแ้ก่คุณธรรม 8 ประการ  จริยธรรม

ได้แก่ความประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีกฏระเบียบของสังคมของสถานศึกษาและของสถาน

ประกอบการ  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพได้แก่การใช้วิชาชีพให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผูอื้่น  มี

บุคลิกภาพที่เหมาะสมไดแ้ก่การแต่งกาย การพูด และมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดีไดแ้ก่การอยู่ร่วมกบัผูอื้่นการ

ทาํงานเป็นทีม 

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

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

สาขาวชิา 
จาํนวน

ผู้เรียน 

จาํนวนผู้เรียนทีไ่ด้เข้าร่วมกจิกรรม 
คดิเป็น 

ร้อยละ คุณธรรม จริยธรรม ค่านยิม บุคลกิภาพ 
มนุษย-

สัมพนัธ์ 

รวม 

จาํนวน 

สาขาวชิา         

         

         

รวม         

สาขาวชิา         

         

         

รวมทั้งส้ิน         

 

 

ลงช่ือ ……………………………..ผูส้อน 

(……………….………………………) 
วนัท่ี.......เดือน................................พ.ศ. ........... 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 7   ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตาม

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

คําช้ีแจง    งานทะเบียนรวบรวมจาํนวนผูเ้รียนแรกเขา้ ที่ออกกลางคนั ที่คา้งจบ และที่สําเร็จการศึกษา

ระดบั ปวช. 3  
 

ผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 

ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ปีการศึกษา ......... 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จาํนวนผู้เรียน

แรกเข้า 

ออก

กลางคนั 
ค้างจบ 

จาํนวนผู้เรียนที่

สําเร็จการศึกษา 
คดิเป็นร้อยละ 

ประเภทวชิา      

     สาขาวชิา      

      

      

      

      

      

      

รวม      

ประเภทวชิา      

     สาขาวชิา      

      

      

      

      

      

รวม      

รวมทั้งส้ิน      
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 8   ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตาม

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

คําช้ีแจง    งานทะเบียนรวบรวมจาํนวนผูเ้รียนแรกเขา้ ที่ออกกลางคนั ที่คา้งจบ และที่สําเร็จการศึกษา

ระดบั ปวส. 2  
 

ผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 

ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ปีการศึกษา ......... 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จาํนวนผู้เรียน

แรกเข้า 

ออก

กลางคนั 
ค้างจบ 

จาํนวนผู้เรียนที่

สําเร็จการศึกษา 
คดิเป็นร้อยละ 

ประเภทวชิา      

     สาขาวชิา      

      

      

      

      

      

      

รวม      

ประเภทวชิา      

     สาขาวชิา      

      

      

      

      

      

รวม      

รวมทั้งส้ิน      
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 9   ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน

วชิาชีพ 

คําช้ีแจง    งานวดัและประเมินผลรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  
 

ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ปีการศึกษา…….. 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา จาํนวนผู้จบการศึกษา 
จาํนวนทีผ่่านการประเมนิ

มาตรฐานวชิาชีพ 
คดิเป็นร้อยละ 

ประเภทวชิา    

     สาขาวชิา    

    

    

    

    

    

    

    

รวม    

ประเภทวชิา    

     สาขาวชิา    

    

    

    

    

    

รวม    

รวมทั้งส้ิน    
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 10 ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  ทีผ่่านการประเมิน

มาตรฐานวชิาชีพ 

คําช้ีแจง    งานวดัและประเมินผลรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  
 

ผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ปีการศึกษา…….. 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา จาํนวนผู้จบการศึกษา 
จาํนวนทีผ่่านการประเมนิ

มาตรฐานวชิาชีพ 
คดิเป็นร้อยละ 

ประเภทวชิา    

     สาขาวชิา    

    

    

    

    

    

    

    

รวม    

ประเภทวชิา    

     สาขาวชิา    

    

    

    

    

    

รวม    

รวมทั้งส้ิน    
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 11 ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาที่ไดง้านทาํในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และ

ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

คําช้ีแจง    งานแนะแนวอาชีพและจดัหางานรวบรวมขอ้มูลผูไ้ดง้านทาํ ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ 

วา่งงาน และไม่สามารถติดต่อได ้ในปีการศึกษาก่อนปีท่ีจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง  
 

ผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีไดง้านทาํในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ปีการศึกษา ........ 
 

ประเภทวชิา/

สาขาวชิา 

จาํนวนผู้

จบ

การศึกษา 

1 

ทาํงาน 

2 

ประกอบ

อาชีพอสิระ 

3 

ศึกษาต่อ ว่างงาน 
ไม่สามารถ

ตดิต่อได้ 
รวม 1+2+3 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ประเภทวชิา              

    สาขาวชิา              

              

              

              

              

              

รวม              

ประเภทวชิา              

    สาขาวชิา              

              

              

              

              

              

รวม              

รวมทั้งส้ิน              
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 1  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวชิาชีพ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 12 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพของผูส้าํเร็จการศึกษา 

คําช้ีแจง    งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน ดาํเนินการจดัทาํเคร่ืองมือ เก็บรวบรวมขอ้มูล  และ

วเิคราะห์ขอ้มูล จากสถานประกอบการท่ีมีผูส้าํเร็จการศึกษาทาํงานอยู ่ 
 

ความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณในวชิาชีพของผูส้าํเร็จการศึกษา 
 

ประเภทวชิา 

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดบัความ

พงึพอใจ 

ด้านความรู้

ความสามารถ

ทางด้านวชิาการ 

ด้านความรู้

ความสามารถพืน้ฐาน

ทีจ่าํเป็นในการทาํงาน 

ด้านคุณธรรม  

จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวชิาชีพ 

      

      

      

      

รวมเฉล่ีย      
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 13  ร้อยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

คําช้ีแจง    งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนรวบรวมขอ้มูลการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีมี

การดาํเนินการครบ 4 ขอ้ อยา่งมีคุณภาพ โดยมีเอกสารท่ีแสดงถึงการพฒันาหลกัสูตร  
 

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ระดบั ปวช./ปวส. ปีการศึกษา ............ 
 

 

สาขาวชิาท่ีมีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัดี จาํนวน........สาขาวชิา  คิดเป็นร้อยละ............ 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา/

รายวชิา 

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 

ระดบั

คุณภาพ 

มข้ีอมูลความต้องการ

ของสถานประกอบการ 

ตลาดแรงงานและชุมชน 

พฒันาสอดคล้องกบั

ความต้องการ

ตลาดแรงงานและชุมชน 

มกีาร

ประเมนิ

หลกัสูตร 

การนําผลการ

ประเมนิ ไปใช้

ปรับปรุง 

ประเภทวชิา      

   สาขาวชิา      

-รายวชิา      

      

      

      

      

      

รวมวชิาท่ีไดคุ้ณภาพ      

ประเภทวชิา      

   สาขาวชิา      

-รายวชิา      

      

      

      

      

รวมวชิาท่ีไดคุ้ณภาพ      

รวมรายวชิาท่ีไดคุ้ณภาพ

ทั้งส้ิน 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 14 ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ   

คําช้ีแจง    งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนรวบรวมขอ้มูลการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบ

บูรณาการท่ีมีการดาํเนินการครบ 4 ขอ้ อยา่งมีคุณภาพ โดยมีเอกสารหลกัฐานแสดง  

 

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดบั ปวช./ปวส. ประจาํปีการศึกษา........   

แผนกวชิา ........................... 

 

รายวชิาท่ีมีคุณภาพการดาํเนินการอยูใ่นระดบัดี จาํนวน .........วชิา  คิดเป็นร้อยละ.............. 
  

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา/

รายวชิา 

ช่ือ-สกลุ 

ผู้สอน 

การพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ระดบั

คุณภาพ 

ผ่านการ

ตรวจการ

เขยีน 

มรีายงาน

ผลการ

จดัการเรียน 

มกีาร

นิเทศการ

สอน 

นําผลการ

ประเมนิมา

พฒันา 

ประเภทวชิา       

  สาขาวชิา       

     -รายวชิา       

       

       

       

รวมรายวชิาท่ีไดคุ้ณภาพ       

ประเภทวชิา       

  สาขาวชิา       

      -รายวชิา       

       

       

       

รวมรายวชิาท่ีไดคุ้ณภาพ       

รวมรายวชิาท่ีไดคุ้ณภาพ

ทั้งส้ิน 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 15 ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน 

คําช้ีแจง    งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนรวบรวมขอ้มูลระดบัความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเ้รียน

ต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน ในดา้น ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่

สอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาและเทคนิควิธีสอน การใชส่ื้อการสอน  การวดั

และประเมินผล เป็นตน้ โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีมาตรวดั 5 ระดบั  
 

ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน 

1. รายวชิา 

รายวชิา 

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ระดบั

ความพงึ

พอใจ 

ด้านความรู้ ความสามารถ

ในรายวชิาที่สอน 

ความสามารถในการถ่ายทอด

เนือ้หาและเทคนคิวธีิสอน 

การใช้ส่ือ

การสอน 

การวดัและ

ประเมนิผล 

       

       

รวมเฉล่ีย       

2. รายบุคคล 

ช่ือ – สกลุ ผู้สอน 

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ระดบั

ความพงึ

พอใจ 

ด้านความรู้ ความสามารถ

ในรายวชิาที่สอน 

ความสามารถในการถ่ายทอด

เนือ้หาและเทคนคิวธีิสอน 

การใช้ส่ือ

การสอน 

การวดัและ

ประเมนิผล 

       

       

รวมเฉล่ีย       

3. สาขาวชิา 

ประเภทวชิา/

สาขาวชิา 

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ระดบั

ความพงึ

พอใจ 

ด้านความรู้ ความสามารถ

ในรายวชิาที่สอน 

ความสามารถในการถ่ายทอด

เนือ้หาและเทคนคิวธีิสอน 

การใช้ส่ือ

การสอน 

การวดัและ

ประเมนิผล 

ประเภทวชิา       

     สาขาวชิา       

       

       

รวมเฉล่ีย       

 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 16 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจดัซ้ือวสัดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจดัการเรียนการ

สอนอยา่งเหมาะสม 

คําช้ีแจง    แผนกวชิารวบรวมขอ้มูลการจดัซ้ือวสัดุฝึกในรายวชิา จดัซ้ือวสัดุในโครงการท่ีบูรณาการฝึก

ผู ้ เรียน  และที ่จัดซ้ือว ัสดุอุปกรณ์เพื ่อจัดการเรียนการสอน ส่งให้งานวางแผนและ

งบประมาณสรุปทั้งสถานศึกษา  
 

งบประมาณวสัดุฝึก และอุปกรณ์ ระดบั ปวช./ปวส. ปีการศึกษา..........  
 

 

 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 

งบประมาณจดัซื้อวสัดุฝึกและอปุกรณ์ 

รวม งปม.ที่จดัซือ้วสัดุ

ฝึกในรายวชิา 

งปม.ที่จดัซือ้วสัดุ

ฝึกในโครงการ 

งปม.ที่จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์

เพือ่จดัการเรียนการสอน 

ประเภทวชิา     

    สาขาวชิา     

     

     

     

     

     

     

รวม     

ประเภทวชิา     

    สาขาวชิา     

     

     

     

     

รวม     

รวมทั้งส้ิน     

ลงช่ือ ……………………………..ผูก้รอกขอ้มูล 
(……………….………………………) 

วนัท่ี.......เดือน................................พ.ศ. ........... 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 16 ร้อยละของผูเ้รียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้

และปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คําช้ีแจง    งานวางแผนและงบประมาณสรุปรวบรวมขอ้มูลการจดัซ้ือวสัดุฝึกในรายวิชา จดัซ้ือวสัดุใน

โครงการที่บูรณาการฝึกผูเ้รียน  และที่จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพื่อจดัการเรียนการสอน จาก

แผนกวชิา  
 

งบประมาณวสัดุฝึก และอุปกรณ์ ระดบั ปวช./ปวส. ปีการศึกษา..........  

 

งบดาํเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา..............................บาท 

ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจดัซ้ือวสัดุฝึก อุปกรณ์ต่องบดาํเนินการทั้งหมด เท่ากบั  ………. 
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 

งบประมาณจดัซื้อวสัดุฝึกและอปุกรณ์ 

รวม งปม.ที่จดัซือ้วสัดุ

ฝึกในรายวชิา 

งปม.ที่จดัซือ้วสัดุ

ฝึกในโครงการ 

งปม.ที่จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์

เพือ่จดัการเรียนการสอน 

ประเภทวชิา     

    สาขาวชิา     

     

     

     

     

รวม     

ประเภทวชิา     

    สาขาวชิา     

     

     

     

     

รวม     

รวมทั้งส้ิน     
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 17 ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวชิา 

คําช้ีแจง    งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศรวบรวมห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ที่มีในสถานศึกษา และ

จาํนวนผูเ้รียนเฉล่ียท่ีเขา้ใชจ้ากตารางการใชห้อ้ง  
 

ความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวชิา ปีการศึกษา ................. 
 

 

จาํนวนผูเ้รียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ในแต่ละคร้ังของการเรียนในรายวชิาท่ีใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ผูเ้รียน : คอมพวิเตอร์  ………..  คน : 1 เคร่ือง 
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 

ห้องปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร์ 

จาํนวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จาํนวนผู้เข้าใช้เฉลี่ย

ต่อคร้ัง 

S 

เฉลีย่เคร่ืองละ(คน) 

S ÷ C ทั้งหมด 
ทีใ่ช้งานได้ 

C 

ประเภทวชิา     

    สาขาวชิา     

     

     

     

     

     

รวม     

ประเภทวชิา     

   สาขาวชิา     

     

     

     

     

     

รวม     

รวมทั้งส้ิน     
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 18 ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน  ห้องปฏิบติัการ  โรง

ฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวชิาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

คําช้ีแจง    งานอาคารสถานที่รวบรวมข้อมูลการดําเนินการจดั พฒันา ปรับปรุง อาคารต่างโดยมี

เอกสารท่ีแสดงถึงการดาํเนินการทั้ง 4 ขั้นตอนประกอบ  

 

ความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบติังาน 

ปีการศึกษา ……………. 
 

 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 

อาคารเรียน/โรงฝึกงาน/อคารประกอบ 

การจดัการให้เหมาะสมกบัวชิาทีเ่รียน 
ความ

เหมาะสม 
มกีารวางแผน/

ตารางการใช้ห้อง 

มกีารใช้งานตาม

ตารางทีก่าํหนด 

มกีารดูแล

บํารุงรักษา 

มกีารตดิตาม

ประเมนิผลการใช้ 

ประเภทวชิา      

    สาขาวชิา      

      

      

      

      

รวมจาํนวนท่ีมีความเหมาะสม      

ประเภทวชิา      

   สาขาวชิา      

      

      

      

      

รวมจาํนวนท่ีมีความเหมาะสม      

รวมจาํนวนท่ีมีความเหมาะสม

ทั้งส้ิน 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 19 ระดบัความเหมาะสมในการจดัศูนยว์ิทยบริการให้เหมาะสมกบัวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

คําช้ีแจง    งานศูนยว์ทิยบริการและหอ้งสมุดรวบรวมขอ้มูลส่ือ วสัดุ ส่ิงพิมพ ์ ครุภณัฑ์ ที่ให้บริการใน

ศูนยว์ทิยบริการ  ขอ้มูลสถิติการเขา้ใชบ้ริการ  และการประเมินผลการใชบ้ริการ  
 

รายการพจิารณาระดบัความเหมาะสมในการจดัศูนยว์ทิยบริการ 
 

1. รายการส่ือ ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ ของศูนยว์ทิยบริการ ปีการศึกษา …………. 

รายการส่ือ/ครุภณัฑ์ จาํนวน ใช้สําหรับ 
สภาพการใช้งาน 

ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ 

     

     

     

     

รวม     
 

จากแผนพฒันาศูนยว์ทิยบริการมุ่งใหบ้ริการดา้นต่างเช่น หนงัสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต เอด็ดูเทนเมน้ต ์ฯลฯ 

ส่ือและครุภณัฑส์ามารถตอบสนองไดใ้นระดบั    ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
 

2. ผงัระบบการจดัการศูนยว์ทิยบริการ 
 

3. ตารางแสดงการใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชนและสังคม  ปีการศึกษา …………. 

การให้บริการวชิาการแก่ชุมชนและสังคม 

หน่วยงาน/ชุมชน วนัเดอืนปี จาํนวนคน 

   

   

   

 รวม  
 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบั    ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 

 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 20 ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหมี้ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ ในแต่ละสาขาวชิา 

คําช้ีแจง    งานพสัดุรวบรวมขอ้มูลครุภณัฑ์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในแผนกวิชาที่ใช้ฝึกปฏิบติัในแต่ละ

สาขาวิชา  จากการตรวจสอบพสัดุครุภณัฑ์ประจาํปี และจากการให้ผูเ้รียนแต่ละสาขาวิชา

ประเมินความพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภณัฑ์ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ

ต่าง ๆ  

 

1. รายการสาํรวจครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ ประจาํปีการศึกษา.................. 

รายการครุภณัฑ์/อุปกรณ์ 

รายการครุภณัฑ์อุปกรณ์ที่มอียู่ 
รายการทีต้่องการ

เพิ่ม/ขาด 

อายุการใช้

งาน 

จาํนวน 

ที่มอียู่ 

จาํนวนสภาพการใช้งาน 
จาํนวนที่

ต้องการ 

ราคา

ต่อ

หน่วย 
ใช้ได้ด ี พอใช้ได้ 

ใช้ไม่ได้แต่

ซ่อมได้ 

ใช้ไม่ได้ต้อง

จาํหน่าย 

ประเภทวชิา         

     สาขาวชิา         

         

         

รวม         
 

2. การประเมินการใชง้านครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ของสาขาวชิา 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
ค่าเฉลี่ยระดบัความพงึพอใจ 

รวมเฉลีย่ 
ด้านสภาพการใช้งาน ด้านความเพยีงพอ ด้านความทนัสมยั 

ประเภทวชิา     

   สาขาวชิา…………………     

     สาขาวชิา…………………..     

     

     

 

สรุป  ................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
 

ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหมี้ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์  เม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั 

 ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 20 ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหมี้ครุภณัฑ ์และอุปกรณ์ ในแต่ละสาขาวชิา 

คําช้ีแจง    งานพสัดุสรุปรวบรวมขอ้มูลครุภณัฑ์และอุปกรณ์ และผลการประเมินจากแผนกวิชาเป็น

สาขาวชิา  

 

สรุปจาํนวนร้อยละของสาขาวชิาท่ีมีการจดัครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ ปีการศึกษา ............ 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
คุณภาพของการจดัครุภณัฑ์และอุปกรณ์ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ประเภทวชิา    

    สาขาวชิา    

    

    

    

    

    

    

    

    

ประเภทวชิา    

    สาขาวชิา    

    

    

    

    

    

    

    

คิดเป็นร้อยละ    

 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 21 ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอ้ม ส่ิงอาํนวยความสะดวกที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ ในสาขาวชิา/สาขางาน 

คําช้ีแจง    งานอาคารสถานที่รวบรวมขอ้มูลการประเมินระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยั 

ของสภาพแวดลอ้ม ส่ิงอาํนวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขางาน ของ

คณะกรรมการหรือแผนกวชิา  
 

คุณภาพการจดัระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอ้ม 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ปีการศึกษา ........... 

 

สาขาวชิา 

การจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดล้อมและส่ิงอาํนวยความสะดวก คุณภาพด ี

พอใช้ 

ปรับปรุง 

ป้าย

คาํ

เตอืน 

สัญญา

ณเตอืน

ภยั 

ป้าย

ขั้นตอน

การใช้ 

สถานที่

และการ

จัดเกบ็ 

อุปกรณ์

ปฐม

พยาบาล 

การตรวจ

สภาพและ

บํารุงรักษา 

อุปกรณ์

ป้องกนั

อุบัตเิหตุ 

สถิติ  

การเกดิ

อุบัตเิหตุ 

สาขาวชิา          

          
          

          

          

          

          

          
          

          

          

          

          

          
          

รวมทั้งส้ิน          

รวมจาํนวนสาขาท่ีมีคุณภาพดี  

 

สาขางานท่ีจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวกไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
คิดเป็นร้อยละ ............... 

 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 

คําช้ีแจง    งานบุคลากรรวบรวมขอ้มูลครูและบุคลากรสายสนบัสนุนของสาขาวิชา/สาขางาน ที่ไดรั้บ

การพฒันาในวชิาชีพท่ีสอน ไม่นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมงต่อคนต่อปี  
 

บุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
 

ช่ือ - สกลุ 
สาขาวชิาทีส่อน/ 

สายสนบัสนุน 
วุฒสิูงสุด 

รวมจาํนวนช่ัวโมงที่

ได้รับการพฒันา 

สาขาวชิา    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

ครูและบุคลากรสายสนบัสนุนไดรั้บการพฒันาในวิชาชีพที่สอนหรือตามหนา้ที่ที่รับผิดชอบไม่นอ้ยกว่า 
20 ชัว่โมงต่อคนต่อปี คิดเป็นร้อยละ............. 

 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 23 จาํนวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

คําช้ีแจง    งานความร่วมมือรวบรวมขอ้มูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

 

การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 

โครงการ/กจิกรรม 
บุคคล งาน หน่วยงาน 

ทีใ่ห้การสนบัสนุน 
ประเภททรัพยากร 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

จาํนวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อ

สนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  รวม....................คร้ัง 

 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 24 จาํนวนสถานประกอบการที่มีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิ

ภาคีและระบบปกติ 

คําช้ีแจง    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวบรวมขอ้มูลสถานประกอบการที่มีการจดัการศึกษาร่วมกบั

สถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและฝึกงานในระบบปกติ โดยมีการลงนามความ

ร่วมมือ  
 

สถานประกอบการท่ีมีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวภิาคีและระบบปกติ 
 

ช่ือ ทีอ่ยู่สถานประกอบการ วนัเดอืนปีทีล่งนาม 
จาํนวนผู้เรียน 

ในระบบทวภิาค ี
จาํนวนผู้เรียนทีฝึ่กงาน 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

รวม    
 

จาํนวนสถานประกอบการที่มีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา  จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและ/หรือ 

ระบบปกติ  รวม....................แห่ง 
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 25 จาํนวนคน - ชัว่โมง  ของผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ที่มีส่วนร่วมใน

การพฒันาผูเ้รียน 

คําช้ีแจง    แผนกวิชารวบรวมขอ้มูลการจดัหาผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ชี่ยวชาญ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ

การศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก ที่มาร่วมในการพฒันาผูเ้รียนของภาคเรียนที่ 1 และ

ภาคเรียนท่ี 2  
 

ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน  

ภาคเรียน/ปีการศึกษา......... 
 

สาขาวชิา 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้เชียวชาญ ภูมปัิญญา 

(รวมช่ัวโมง/รวมคน/คร้ัง) 

ศึกษาดูงาน 

(รวมช่ัวโมง/รวมคน/คร้ัง) 

รวม 

(รวมช่ัวโมง/รวมคน/คร้ัง) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

รวม    
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 25 จาํนวนคน - ชัว่โมง  ของผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ที่มีส่วนร่วมใน

การพฒันาผูเ้รียน 

คําช้ีแจง    แผนกวิชารวบรวมขอ้มูลจาํนวนสาขางานที่มีการจดัหาผูเ้ชี่ยวชาญมาร่วมในการพฒันา

ผูเ้รียน ตั้งแต่   2  คน - ชัว่โมงต่อภาคเรียนข้ึนไป  
 

ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน ปีการศึกษา......... 
 

สาขาวชิา 
ภาคเรียนที ่1 

จาํนวน คน - ช่ัวโมง 

ภาคเรียนที ่2 

จาํนวน คน - ช่ัวโมง 
รวม 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

สาขาวชิาท่ีมีการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญร่วมในการพฒันาผูเ้รียนตามเกณฑ์   
 

ร้อยละของสาขาวชิาท่ีมีการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญร่วมในการพฒันาผูเ้รียน…………. 
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 26 อตัราส่วนของผูส้อนประจาํท่ีมีคุณวฒิุดา้นวชิาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวชิา 

คําช้ีแจง    งานบุคลากรรวบรวมขอ้มูลจาํนวนผูส้อนต่อสาขาวิชา ที่เป็นขา้ราชการ  ครูประจาํ พนกังาน

ราชการ  ครูจา้งที่สถานศึกษาทาํสัญญาจา้งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 1  ภาคเรียน ที่มีคุณวุฒิทาง

วชิาชีพ โดยคิดเฉพาะสาขาวชิา  
 

ผูส้อนประจาํท่ีมีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวชิา  ปีการศึกษา.................. 
 

สาขาวชิา 
จาํนวนผู้สอน

ประจาํทีส่อน 

จาํนวนผู้เรียน 

ทุกระดบั 

คดิเป็น

อตัราส่วน 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

จาํนวนสาขาวชิาท่ีผูส้อนประจาํมีคุณวฒิุทางวชิาชีพต่อผูเ้รียนตามเกณฑ ์ 

ผูส้อน 1  คน ต่อผูเ้รียนไม่เกิน 35 คน 

 

 

สาขาวชิาท่ีผูส้อนประจาํมีคุณวฒิุทางวชิาชีพต่อผูเ้รียนตามเกณฑผ์ูส้อน 1  คน ต่อผูเ้รียนไม่เกิน 35 คน 

คิดเป็นร้อยละ…………. 
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 27 อตัราส่วนของผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียน 

คําช้ีแจง    งานบุคลากรรวบรวมขอ้มูลจาํนวนผูเ้รียนทั้งสถานศึกษา และจาํนวนผูส้อนที่เป็นขา้ราชการ 

ครูประจาํ พนกังานของรัฐ ครูจา้งที่สถานศึกษาทาํสัญญาจา้งต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 1 ภาค

เรียน ทั้งสถานศึกษา  
 

อตัราส่วนของผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียน ปีการศึกษา ......... 
 

สาขาวชิา 
จาํนวนผู้สอน 

ประจาํทีส่อน 

จาํนวน 

ผู้เรียน 

อตัราส่วน 

ครู : นร. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

รวม    
 

อตัราส่วนผูส้อนประจาํต่อผูเ้รียนทั้งหมดของสถานศึกษา  …………. 
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 3  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 28 จาํนวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษา 

คําช้ีแจง    งานครูท่ีปรึกษารวบรวมขอ้มูลแผนการจดักิจกรรมทั้งสองภาคเรียน  
 

แผนการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษา 
 

วนั เดอืน ปี กจิกรรม 

ภาคเรียนท่ี 1  

 1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ภาคเรียนท่ี 2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 3  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 29 จาํนวนคร้ังของการจดับริการ ตรวจสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 

คําช้ีแจง    งานปกครองรวบรวมข้อมูลการตรวจสารเสพติดทุกสาขาทุกวิชา  เพือ่แก้ปัญหาให้กับ

ผูเ้รียนท่ีตรวจพบสารเสพติด  

 

การจดับริการตรวจสารเสพติด ระดบั ปวช./ปวส.  ภาคเรียน/ปีการศึกษา ......... 
 

สาขาวชิา 
จาํนวนผู้เรียน

ทุกระดบั 

จาํนวนผู้เรียน 

ทีต่รวจสารเสพตดิ 

จาํนวนผู้เรียน 

ทีต่รวจพบสารเสพตดิ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

รวม    
 

จาํนวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บการตรวจ คิดเป็นร้อยละ………… 
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 3  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 30 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ 

คําช้ีแจง    งานครูท่ีปรึกษารวบรวมขอ้มูลการออกกลางคนัของผูเ้รียนทุกสาขา  
 

จาํนวนผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้  

ขอ้มูลระดบั ปวช.  ปีการศึกษา ........................ 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
รวมแรก

เข้า 

รวมออก

กลางคนั 

คดิเป็น

ร้อยละ 
แรก

เข้า 

ออก

กลางคนั 

แรก

เข้า 

ออก

กลางคนั 

แรก

เข้า 

ออก

กลางคนั 

ประเภทวชิา          

     สาขาวชิา          

          

          

          

          

          

          

รวม          

ประเภทวชิา          

     สาขาวชิา          

          

          

          

          

          

รวม          

รวมทั้งส้ิน          
 

จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมดท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ คิดเป็นร้อยละ ……… 
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 3  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 30 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ 

คําช้ีแจง    งานครูท่ีปรึกษารวบรวมขอ้มูลการออกกลางคนัของผูเ้รียนทุกสาขา  
 

จาํนวนผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้  

ขอ้มูลระดบั ปวส.  ปีการศึกษา ........................ 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 

ปวส.1 ปวส.2 
รวมแรก

เข้า 

รวมออก

กลางคนั 

คดิเป็น

ร้อยละ 
แรก

เข้า 

ออก

กลางคนั 

แรก

เข้า 

ออก

กลางคนั 

ประเภทวชิา        

     สาขาวชิา        

        

        

        

        

        

        

รวม        

ประเภทวชิา        

     สาขาวชิา        

        

        

        

        

        

รวม        

รวมทั้งส้ิน        
 

จาํนวนผูเ้รียนทั้งหมดท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ คิดเป็นร้อยละ ……… 
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 3  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 31 จาํนวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่

ดีงามในวชิาชีพ  รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ 

คําช้ีแจง    งานกิจกรรมนักเรียนรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมของสาขาวิชาโดยมีรายงานการ

ประเมินผลกิจกรรมดา้นปริมาณและคุณภาพประกอบ  
 

จาํนวนคร้ังของการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวชิาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ 

รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ 

ปีการศึกษา .................. 
 

สาขาวชิา 

กจิกรรมที่จดั 
รวมจาํนวน

กจิกรรม ส่งเสริมด้านวชิาการ 
คุณธรรม จริยธรรม  

ค่านยิมที่ดงีามในวชิาชีพ 

บุคลกิภาพและ

มนุษยสัมพนัธ์ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวม     
 

จาํนวนสาขาวชิา/สาขางานท่ีมีการจดักิจกรรมทั้ง  3  ประเภทกิจกรรม……….สาขา คิดเป็นร้อยละ ……. 
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 3  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 32 จาํนวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมทีส่่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  วฒันธรรม  

ประเพณี  และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

คําช้ีแจง    งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษารวบรวมขอ้มูลการจดักิจกรรมของสาขาวิชาโดยมีรายงานการ

ประเมินผลกิจกรรมดา้นปริมาณและคุณภาพ  
 

จาํนวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   

วฒันธรรม  ประเพณี  และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ปีการศึกษา ................. 
 

สาขาวชิา 

กจิกรรมที่จดั 

รวมจาํนวนกจิกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 

วฒันธรรม ประเพณี และทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

รวม    
 

จาํนวนสาขาวชิาท่ีมีการจดักิจกรรมทั้ง  2  ประเภทกิจกรรม…………..สาขา คิดเป็นร้อยละ ……… 
 

 ผลการประเมินตนเองเม่ือเทียบกบัเกณฑอ์ยูใ่นระดบั      ดี      พอใช ้     ปรับปรุง 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 4  การบริการวชิาชีพสู่สังคม 

ตัวบ่งช้ีที ่ 33 จาํนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ใน

การพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน  และกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพือ่การประกอบ

อาชีพของประชาชน 

คําช้ีแจง    งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนรวบรวมขอ้มูลการจดักิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ

วิชาชีพเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ พฒันาอาชีพ  มีการรวมกลุ่มของอาชีพ มีการสร้าง

รายได ้โดยมีการประเมินระดบัของประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ  
 

กิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวชิาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน   

และกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวชิาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 

ปีการศึกษา .................... 
 

โครงการ/กจิกรรม 

ที่ให้บริการวชิาชีพ 

จาํนวน

คร้ัง 

ประเภทและจาํนวนคนทีรั่บบริการ รวม

จาํนวน

คน 

ระดบั

ประสิทธิผล บริการวชิาชีพ 
ส่งเสริมความรู้ใน

การพฒันาชุมชน 

ฝึกทกัษะวชิาชีพเพื่อ

การประกอบอาชีพ 

1.       

2.       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

รวม       
 

รวมจาํนวนโครงการ/กิจกรรม ……… 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 4  การบริการวชิาชีพสู่สังคม 

ตัวบ่งช้ีที ่ 34 ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพ และส่งเสริมความรู้

ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพือ่การประกอบ

อาชีพของประชาชนต่องบดาํเนินการ 

คําช้ีแจง    งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนรวบรวมขอ้มูลงบประมาณท่ีใชจ้ดักิจกรรม/โครงการท่ี

ใหบ้ริการวชิาชีพเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ พฒันาอาชีพ  จากตวับ่งช้ีท่ี 33  
 

งบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวชิาชีพ และส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชน 

และทอ้งถ่ิน และกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวชิาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ 

ปีการศึกษา ................. 

  

โครงการ/กจิกรรม 

ที่ให้บริการวชิาชีพ 

จาํนวนงบประมาณที่ ใช้ 
รวมงบประมาณ 

จากต้นสังกดั จากหน่วยงานอืน่ 

1.    

2.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

รวม    
 

งบดาํเนินการของสถานศึกษาทั้งหมด........................ บาท  

งบลงทุนของสถานศึกษาทั้งหมด.......................บาท 

งบประมาณท่ีใชใ้นการดาํเนินการต่องบดาํเนินการ ไม่รวมงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ .................... 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 5  นวตักรรมและการวจัิย 

ตัวบ่งช้ีที ่ 35 จาํนวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยัและโครงงานท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการ

เรียนการสอน หรืออาํนวยความสะดวกในชีวติประจาํวนั  หรือการประกอบอาชีพและ/หรือ

การพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศซ่ึงนาํไปสู่การแข่งขนัในระดบัชาติ 

คําช้ีแจง    งานวิจยัพฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์  รวบรวมขอ้มูลจากแผนกวิชาการที่ได้การ

รายงานของครูผูส้อนในตวับ่งช้ีท่ี  3  
 

จาํนวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยัและโครงงาน 

ระดบั  ปวช./ปวส.  ปีการศึกษา .................... 
 

ที ่ ประเภทวชิา/สาขาวชิา 

จาํนวนนวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ 

งานวจิยัและโครงงาน รวมทั้งหมด 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

 ประเภทวชิา    

      สาขาวชิา    

     

     

     

     

 รวม    

 ประเภทวชิา    

      สาขาวชิา    

     

     

     

 รวม    

 รวมทั้งส้ิน    
 

สาขางานท่ีมีการจดัทาํ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยัและโครงงาน ไดจ้าํนวนตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

คิดเป็นร้อยละ............... 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 5  นวตักรรมและการวจัิย 

ตัวบ่งช้ีที ่ 36 จาํนวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยั โครงงาน ท่ีมีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/หรือ ไดรั้บ

การเผยแพร่ระดบัชาติ 

คําช้ีแจง    งานวิจยัพฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ รวบรวมขอ้มูลนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยั 

โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ โดยการนาํไปใชใ้นชุมชน กลุ่มอาชีพ และ/หรือ ไดรั้บ

การเผยแพร่ระดบัชาติเช่นการประกวดระดบัชาติโดยหน่วยงานต่าง ๆ  
 

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั โครงงาน ท่ีมีประโยชน์ทางวชิาชีพ  

และ/หรือ ไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ 

ปีการศึกษา................... 
 

ช่ือนวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ฯ การเผยแพร่/ประกวดระดบัชาต ิ การใช้ประโยชน์ทางวชิาชีพ 

1. 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

  

3. 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 5  นวตักรรมและการวจัิย 

ตัวบ่งช้ีที ่ 37 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พฒันา และเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์

งานวจิยั และโครงงานต่องบดาํเนินการ 

คําช้ีแจง    งานวิจัยพฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ รวบรวมขอ้มูลนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ฯ และ

งบประมาณท่ีใชท้ั้งภายใน และการสนบัสนุนจากภายนอก จากตวับ่งช้ีท่ี 35 และตวับ่งช้ีท่ี  36  

 

งบประมาณท่ีใชใ้นการสร้างพฒันาและเผยแพร่ 

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงานต่องบดาํเนินการ 

ปีการศึกษา ................ 
 

ที ่ ประเภทวชิา/สาขาวชิา 

งบประมาณทีใ่ช้สร้างและพฒันานวตักรรม 

ส่ิงประดษิฐ์  งานวจิยัและโครงงาน รวมทั้งหมด 

จากต้นสังกดั จากหน่วยงานอืน่/เอกชน 

 ประเภทวชิา    

1      สาขาวชิา    

2     

     

     

     

 รวม    

 ประเภทวชิา    

      สาขาวชิา    

     

     

 รวม    

 รวมทั้งส้ิน    
 

งบดาํเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา..............................บาท 

งบลงทุนทั้งหมดของสถานศึกษา.....................................บาท 

งบประมาณท่ีใชจ้ริงในการดาํเนินงานต่องบดาํเนินการ ยกเวน้งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ........... 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 5  นวตักรรมและการวจัิย 

ตัวบ่งช้ีที ่ 38 จาํนวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานวิจยั  

และโครงงานท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

คําช้ีแจง    งานวจิยัพฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐร์วบรวมขอ้มูลการเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐฯ์ 

จากตวับ่งช้ีที่ 35 และตวับ่งช้ีที่ 36 ซ่ึงได้ทาํแผนเผยแพร่ไวด้้วยวิธีการและช่องทางที่

หลากหลาย เช่น วิทยุ โทรทศัน์  อินเทอร์เน็ต หนงัสือพิมพ์ วารสาร นิทรรศการ ประชุม 

สัมมนาวชิาการ การนาํเสนอผลงาน เป็นตน้  
 

ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานวจิยั  และโครงงาน 

ท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

ปีการศึกษา ............... 
 

รายการนวตักรรม 
ช่องทางการเผยแพร่ 

รวมทั้งส้ิน 
วทิยุ โทรทัศน์ อนิเทอร์เน็ต หนังสือพมิพ์ วารสาร นิทรรศการ ประชุม สัมมนา อืน่ๆ 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

รวม           
 

จาํนวนนวตักรรมฯท่ีมีการเผยแพร่อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง  4 ช่องทาง ......... รายการ 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 6  ภาวะผู้นําและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 39 ระดบัคุณภาพการบริหารงานของผูบ้ริหารทีส่อดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วน

ร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

คําช้ีแจง    งานบริหารงานทัว่ไปสรุปภาพรวมการดาํเนินการบริหารของผูบ้ริหาร โดยมีเอกสาร

หลกัฐานการดาํเนินการประกอบ  
 

การบริหารงานของผูบ้ริหาร 
 

การบริหารงานของผู้บริหาร   
ข้อมูล/เอกสารอ้างองิ/การดาํเนนิการ 

ที่ทาํให้เกดิคุณภาพ 

1. การกระจายอาํนาจในการบริหารฝ่าย/สาขาวชิา/สาขางาน/งาน  

2. การใชส้ถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย 

เป้าหมาย ทิศทางการวางแผน 

 

3. การมีส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

ทุกฝ่าย ในการบริหาร การตดัสินใจและการจดัการศึกษา 

 

4. การพึ่งตนเอง ท่ีเนน้ใหส้ถานศึกษา มีระบบการบริหารตวัเอง มีอาํนาจ

หนา้ท่ีรับผดิชอบการดาํเนินงานตามความพร้อมและสถานการณ์  

 

5. การประสานงาน ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก การแสวงหา

ความร่วมมือ   ความช่วยเหลือดา้นทรัพยากรและเทคนิควิธีใหม่ ๆ 

 

6. ความสามารถในการปรับใชก้ารบริหาร ตามสถานการณ์ท่ีนาํไป 

สู่ผลสัมฤทธ์ิไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และหลากหลาย 

 

7. การพฒันาตนเอง ทั้งการพฒันาองคก์ร พฒันาวชิาชีพ พฒันา

บุคคล และพฒันาทีมงาน เพื่อการพฒันาไปสู่องคก์รการเรียนรู้ 

 

8. การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยตน้สงักดักาํหนดนโยบายและ

ควบคุมมาตรฐานและมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ  

 

 

สรุป  ................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 6  ภาวะผู้นําและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 40 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

คําช้ีแจง    งานบุคลากรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาให้เป็นไปตาม 

ขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. 2548 ว่าดว้ย

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบติังาน 12 ขอ้ และมาตรฐาน

การปฏิบติัตน 9 ขอ้  และรวบรวมขอ้มูลการมีใบประกอบวชิาชีพ  
 

บุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพ 

ปีการศึกษา.................. 
 

ประเภทวชิา/สาขาวชิา 
จาํนวนครู

ทั้งหมด 

ใบประกอบวชิาชีพ ผ่านการประเมนิตามข้อบังคบัคุรุสภาพ.ศ. 2548 

ม ี
คดิเป็น

ร้อยละ 

มาตรฐานการ

ปฏิบัตงิาน 

มาตรฐานการ

ปฏิบัตติน 
รวม 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

ประเภทวชิา        

     สาขาวชิา        

        

        

        

        

รวม        

ประเภทวชิา        

     สาขาวชิา        

        

        

        

รวม        

รวมทั้งส้ิน        
 

ครูท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ......... 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 6  ภาวะผู้นําและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 41 ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา 

คําช้ีแจง    งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศสรุปภาพรวมการดาํเนินการจดัระบบสารสนเทศและการจดัการ

ความรู้โดยมีเอกสารหลกัฐานการดาํเนินการประกอบ  
 

การจดัระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ของสถานศึกษา 
 

การจดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้ 
ข้อมูล/เอกสารอ้างองิ/การดาํเนนิการ 

ที่ทาํให้เกดิคุณภาพ 

1.  มีขอ้มลูพื้นฐานเพือ่การตดัสินใจท่ีเป็นปัจจุบนั  

 

2.  มีระบบการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีเหมาะสม และมี

ผูรั้บผดิชอบ 

 

 

 

3.  มีระบบฐานขอ้มูลทั้งหมดท่ีประสานกนัเป็น

เครือข่ายของสถานศึกษา 

 

 

 

4.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภยั

ของระบบการบริหารจดัการขอ้มูล 

 

 

 

5.  มีการปรับปรุงระบบการ บริหารจดัการขอ้มูล

อยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

สรุป  ................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 7  การประกนัคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพฒันาสถานศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง 

คําช้ีแจง    งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสรุปภาพรวมการดาํเนินการให้เกิดระบบกลไก

ในการประกนัคุณภาพภายใน  โดยมีเอกสารหลกัฐานการดาํเนินการประกอบ  
 

ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน  
 

ระบบกลไกในการประกนัคณุภาพภายใน 
ข้อมูล/เอกสารอ้างองิ/การดาํเนนิการ 

ที่ทาํให้เกดิคุณภาพ 

1.  คู่มือและแผนการประกนัคุณภาพ 

 

 

 

 

2.  หลกัฐาน  หรือรายงานการตรวจสอบ  การตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในประจาํปี 

 

 

 

3.  ขอ้มลูหลกัฐานการตอบสนองขอ้คิดเห็น ขอ้ร้อง 

เรียนเพือ่การปรับปรุงระบบหรือกลไกการดาํเนินงาน 

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

 

4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

สรุป  ................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
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แบบสรุปข้อมูลการประกนัคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที ่ 7  การประกนัคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ีที ่ 43 ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน 

คําช้ีแจง    งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสรุปภาพรวมการดาํเนินการให้เกิดประสิทธิผล

ของการประกนัคุณภาพภายใน  โดยมีเอกสารหลกัฐานการดาํเนินการประกอบ  
 

ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน 
 

ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน   
ข้อมูล/เอกสารอ้างองิ/การดาํเนนิการ 

ที่ทาํให้เกดิคุณภาพ 

1.  มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพภายใน ต่อ

กรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน 

 

 

 

2.  มีการนาํผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุง 

การบริหารใหไ้ดม้าตรฐาน และจดัทาํแผนพฒันา

คุณภาพสถานศึกษา 

 

 

3.  มีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองและมีนวตักรรมท่ี

พฒันาข้ึน  มีการ ปฏิบติัท่ีดี (Good   Practice)  หรือ

การเป็นแหล่งอา้งอิงของสถานศึกษาอ่ืนรวมทั้งเกิด

การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้สูงข้ึน 

 

 

สรุป  ................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
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ระเบยีบสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 2552 

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

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรบัปรุงระเบียบว่าด้วยการบรหิารสถานศึกษาสงักัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษาเพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาตกิฎหมายว่าดว้ย

ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร และกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา กฎหมายวา่ดว้ยการอาชวีศกึษา และภารกจิของสถานศกึษาในปจัจบุนั 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวง 

ศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษาจงึวางระเบยีบไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาว่าด้วยการบรหิาร

สถานศกึษา พ.ศ. 2552” 

 ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่ปีการศกึษา 2552 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 ใหย้กเลกิ ระเบยีบสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาว่าดว้ยการบรหิารสถานศกึษา 

พ.ศ. 2549  

ขอ้ 4 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

ขอ้ 5 ในระเบยีบน้ี 

  “สถานศกึษา” หมายความว่า วทิยาลยั ศูนย ์หรอืหน่วยงานที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะ

เทยีบเท่าวทิยาลยั สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

  “ผู้อํานวยการวทิยาลยั” หมายความรวมถึง ผู้อํานวยการศูนย ์หรอืหวัหน้าหน่วยงานที่

เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทยีบเท่าวทิยาลยั รวมทัง้ผู้รกัษาการในตําแหน่ง หรอืผู้ได้รบัแต่งตัง้ให้ทํา

หน้าทีด่งักลา่วดว้ย 

  “รองผู้อํานวยการวทิยาลยั” หมายความรวมถึง รองผู้อํานวยการศูนย ์หรอืรองหวัหน้า

หน่วยงานที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะเทยีบเท่าวทิยาลยั รวมทัง้ผู้รกัษาการในตําแหน่งหรอื ผู้ได้รบั

แต่งตัง้ใหท้าํหน้าทีด่งักลา่วดว้ย 

  “นักเรยีน นักศกึษา” หมายความว่า ผู้ที่เขา้รบัการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

 

 



  “บุคลากรในสถานศึกษา” หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัว่คราว และผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ราชการใน

สถานศกึษา 

  “ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารบัการฝึกอบรมในสถานศึกษาสังกัด

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

  “ผูเ้รยีน” หมายความว่า นกัเรยีน นกัศกึษา และ 

   

หมวด 1 

หน้าท่ีและการบริหารงานของสถานศึกษา 

 

 ขอ้ 7 สถานศกึษามหีน้าทีจ่ดัการศกึษาฝึกอบรมและสง่เสรมิการประกอบอาชพีของประชาชนให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแหง่ชาตกิฎหมายวา่ดว้ยการอาชวีศกึษาและกฎหมายอื่นที่

เกีย่วขอ้ง ตามนโยบายของรฐับาล และ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเพือ่บรรลวุตัถุประสงค์

ดงักลา่วใหส้ถานศกึษาดาํเนินการดงักลา่วต่อไปน้ี 

 (1)  จดัการใหม้คีวามทนัสมยั ยดืหยุ่น สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน สถาน

ประกอบการ และการประกอบอาชพีอสิระ เพือ่การดาํรงชวีติตามสภาพเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม

เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม มุง่เน้นการปฏบิตังิานจรงิ ตามความพรอ้มและศกัยภาพของสถานศกึษา 

 (2)  จดัการศกึษาโดยประสานความรว่มมอืกบัสถานศกึษาและหน่วยงานอื่น ทัง้ในดา้นการ

วชิาการ การใชบุ้คลากรและทรพัยากรรว่มกนั 

 (3)  จดัการศกึษาโดยการระดมทรพัยากรดา้นการเงนิ ทรพัยส์นิ และบุคลากร ทัง้รฐั องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ บุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี 

สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสงัคมอื่น รวมทัง้ความรว่มมอืในการจดักจิกรรม และการ

จดัหาทุนเพือ่พฒันาการอาชวีศกึษา 

 (4)  จดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้สีมรรถนะทางวชิาชพี สมารถประกอบอาชพีเป็นพลเมอืงดี

ของสงัคม มคีวามสามารถในการคดิ เรยีนรู ้วางแผนและพฒันาตนเอง 

 (5)  เป็นศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการใหบ้รกิารวชิาชพีแก่ชุมชนและทอ้งถิน่ 

 (6)  วจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม 

 (7)  ทาํนุบาํรงุศาสนา ศลิปวฒันธรรม ประเพณ ีสง่เสรมิการกฬีา พลานามยั และอนุรกัษส์ ิ่งแวดลอ้ม 

 (8)  สง่เสรมิการจดัการศกึษาเชงิธรุกจิ การรบังานการคา้ และการรบัจดัทาํรบับรกิาร รบัจา้ง 

ผลติเพื่อจาํหน่ายทีส่อดคลอ้งกบัการเรยีนการสอน 

 ขอ้ 8 ใหส้ถานศกึษาแบ่งการบรหิารงานออกเป็นฝา่ยดงัน้ี 

(1) ฝา่ยบรหิารทรพัยากร 

(2) ฝา่ยแผนงานและความรว่มมอื 

(3) ฝา่ยพฒันากจิการนกัเรยีนนักศกึษา 



(4) ฝา่ยวชิาการ 

ขอ้ 9 ฝา่ยบรหิารทรพัยากร แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) งานบรหิารงานทัว่ไป 

(2) งานบุคลากร 

(3) งานการเงนิ 

(4) งานการบญัช ี

(5) งานพสัดุ 

(6) งานอาคารสถานที ่

(7) งานทะเบยีน 

(8) งานประชาสมัพนัธ ์

ขอ้ 10 ฝา่ยแผนงานและความรว่มมอื แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) งานวางแผนและงบประมาณ 

(2) งานศนูยข์อ้มลูสารสนเทศ 

(3) งานความรว่มมอื 

(4) งานวจิยั พฒันา นวตักรรมและสิง่ประดษิฐ ์

(5) งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 

(6) งานสง่เสรมิผลติผล การคา้และประกอบธุรกจิ 

(7) งานฟารม์และโรงงาน (เฉพาะสถานศกึษาทีเ่ปิดทาํการสอน) 

ขอ้ 11 ฝา่ยพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา  แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) งานกจิกรรมนกัเรยีนนกัศกึษา 

(2) งานครทูีป่รกึษา 

(3) งานปกครอง 

(4) งานแนะแนวอาชพีและการจดัหางาน 

(5) งานสวสัดกิารนกัเรยีนนกัศกึษา 

(6) งานโครงการพเิศษและการบรกิารชุมชน 

ขอ้ 12 ฝา่ยวชิาการ แบ่งออกเป็นแผนกและงานดงัน้ี 

(1) แผนกวชิา 

(2) งานพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน 

(3) งานวดัผลและประเมนิผล 

(4) งานวทิยบรกิารและหอ้งสมดุ 

(5) งานอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี

(6) งานสือ่การเรยีนการสอน 

แผนกวชิาชพีใหเ้ปิดทาํการสอนตามความตอ้งการของตลาดแรงงานสภาพเศรษฐกจิ 



ทอ้งถิน่และผูเ้รยีน และตามหลกัเกณฑท์ีส่าํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กําหนด ในกรณทีี่

แผนกวชิาชพีใดไม่มคีวามจาํเป็นต้องเปิดทาํการสอนในสถานศึกษาต่อไปให้ดาํเนินการยุบเลกิ

แผนกวชิาชพีนัน้ 

  การเปิดสอนแผนกวชิาชพีใหม ่และการยบุเลกิแผนกวชิาชพี ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของ

ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัโดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษา 

 ข้อ 13 ผู้อํานวยการวทิยาลยัอาจมอบหมายหน้าที่ให้รองผู้อํานวยการวิทยาลยัคนหน่ึง

รบัผดิชอบบรหิารงานฝ่ายใดฝา่ยหน่ึงหรอืหลายฝา่ยตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 8 กไ็ด ้

 ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาจแต่งตัง้หรือมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลกรทาง

การศกึษา พนกังานราชการ ลกูจา้งประจาํหรอืวา่จา้งบุคคลภายนอกใหท้าํหน้าทีห่วัหน้างาน หวัหน้า

แผนก และเจา้หน้าทีเ่พือ่ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ในสถานศกึษาไดต้ามความจาํเป็นและตามทีเ่หน็สมควร 

 การแต่งตัง้หรอืมอบหมายใหบุ้คคลทาํหน้าทีห่วัหน้างาน หวัหน้าแผนกตามวรรคสอง อาจแต่งตัง้หรอื

มอบหมายใหบุ้คคลคนหน่ึงทาํหน้าทีห่วัหน้างานหรอืหวัหน้าแผนกมากกวา่หน่ึงหน้าทีก่ไ็ด ้

 

หมวด 2 

หน้าท่ีของงานและแผนก 

 

1. ฝา่ยบรหิารทรพัยากร แบ่งออกเป็น 8 งาน แต่ละงานมหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

 1.1 งานบรหิารงานทัว่ไป มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ปฏบิตังิานตามระเบยีบสาํนกันายยกรฐัมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ 

  (2)  จดัทําร่าง หนังสอืราชการ ประกาศ คําสัง่ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

จดัลําดบัความสําคญัของเอกสาร ร่วมมอืประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานใน

สถานศกึษาเกี่ยวกบังานเอกสารการพมิพ ์ควบคุมดูแลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีเ่อกสารการพมิพใ์ห้

เป็นไปตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ 

  (3)  สรุปความเหน็เสนอผูบ้งัคบับญัชา และจดัส่งใหแ้ก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ภายใน 

และภายนอกสถานศกึษา 

  (4)  เก็บรวบรวม และจดัระบบเอกสาร หลกัฐานและระเบียบวิธีปฏิบตัิต่าง ๆ เพื่อ

อาํนวยความสะดวกในการศกึษา และใหบ้รกิารแก่บุคลากร และนกัเรยีนนกัศกึษาของสถานศกึษา 

  (5)  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คําสัง่ คําชี้แจงประกาศ 

ใหบุ้คลากร และนกัเรยีน นกัศกึษาของสถานศกึษา 

  (6) ให้บรกิารเกี่ยวกบัการรบัส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรยีนและ

นกัศกึษา 

  (7)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

  (8)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (9)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 



1.2 งานบุคลากร มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  แนะนํา เผยแพร ่และดาํเนินการเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคลากรของ 

สถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของทางราชการ 

  (2)  จดัทาํแผนอตัรากาํลงับุคลากรในสถานศกึษา 

  (3)  จดัทาํแผนและดาํเนินการพฒันาบุคลากรในสถานศกึษา 

  (4)  ควบคุม จดัทาํสถติ ิและรายงานเกี่ยวกบัการลงเวลาปฏบิตัริาชการ และการลาของ

บุคลากรในสถานศกึษา 

  (5) ดําเนินการเกี่ยวกบัการขอเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ การจดัทําทะเบยีนประวตัิของ

บุคลากรในสถานศกึษา 

  (6)  ให้คําแนะนํา อํานวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศกึษาในด้านต่าง ๆ เช่น 

การขอมบีตัรประจําตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั การขอแก้ไขทะเบยีนประวตั ิการขอเปลี่ยนตําแหน่ง การขอมี

และขอเลื่อนวทิยฐานะ การออกหนังสอืรบัรอง การขอรบัเงนิบําเหน็จบํานาญ เงนิทดแทนและการจดัทํา

สมดุบนัทกึผลงานและคณุงามความด ีของบุคลากรในสถานศกึษา 

  (7)  ดาํเนินการทางวนิยับุคลากรในสถานศกึษา 

  (8)  การจดัสวสัดกิารภายในใหแ้ก่บุคลากรในสถานศกึษา 

  (9)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษา 

 (10)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิาน 

ตามลาํดบัขัน้ 

  (11)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (12)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 1.3 งานการเงนิ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  จดัทําเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

ดําเนินการด้านการเงนิ การเบกิเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ การนําฝากเงนิ การนําเงนิส่งคลงั การถอนเงนิ 

และการโอนเงนิของสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

  (2)  รบัและเบกิจ่ายเงนิตรวจสอบ รายงานเงนิคงเหลอืประจําวนัของสถานศึกษาให้

เป็นไปตามระเบยีบ 

  (3) ควบคมุการเบกิจา่ยเงนิใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

  (4) เก็บรกัษาเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดําเนินการทําลาย

เอกสารตามระเบยีบ 

  (5)  ใหค้าํแนะนํา ชีแ้จงและอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศกึษาเกี่ยวกบัการ

เบกิ-จา่ยใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

  (6)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษา 



  (7)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตาม  

ลาํดบัขัน้ 

  (8)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (9)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 1.4 งานการบญัช ีมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  จดัทาํเอกสารหลกัฐาน บนัทกึรายการบญัช ีปรบัปรงุบญัช ีการปิดบญัช ีของ 

สถานศกึษา ตามระบบบญัชแีละระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

  (2)  จดัทาํรายงานงบการเงนิ และบญัช ีเพือ่จดัสง่ส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ภายในกาํหนด เวลาตามระเบยีบ 

  (3)  ควบคมุการเบกิจา่ยเงนิตามประเภทเงนิใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

  (4)  ใหค้าํปรกึษา ชีแ้จงและอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศกึษาเกี่ยวกบังาน

ในหน้าที ่

  (5)  เก็บรกัษาเอกสารและหลกัฐานต่างๆไว้เพื่อการตรวจสอบและดําเนินการทําลาย  

เอกสารตามระเบยีบ 

  (6)  ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษา 

  (7)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

  (8)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (9)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 1.5 งานพสัดุ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  จดัวางระบบและปฏบิตังิานเกีย่วกบัการจดัหางาน การซือ้ การจา้ง การควบคมุ 

การเกบ็รกัษา การเบกิจา่ยพสัดแุละการจาํหน่ายพสัดใุหเ้ป็นไปตามระเบยีบ 

  (2)  จดัทาํทะเบยีนทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทุกประเภทของสถานศกึษา 

  (3)  จดัวางระบบและควบคุมการใชย้านพาหนะ การเบกิจา่ยน้ํามนัเชือ้เพลงิ การ

บาํรงุรกัษาและการพสัดตุ่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัยานพาหนะของสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ 

  (4) ควบคมุการเบกิจา่ยเงนิตามประเภทเงนิใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

  (5) ควบคมุดแูล ปรบัปรงุ ซ่อมแซม บาํรงุรกัษาครภุณัฑ ์ใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีนรอ้ยพรอ้ม

ใชง้าน 

  (6)  ใหค้าํแนะนํา ชีแ้จง และอาํนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศกึษาเกีย่วกบังาน

ในหน้าที ่

  (7)  เกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ไวเ้พื่อการตรวจสอบและดาํเนินการทาํลาย

เอกสารตามระเบยีบ 

  (8)  ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษา 



  (9)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

  (10)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (11)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 1.6 งานอาคารสถานที ่มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ประสานงานและวางแผนในการใชพ้ืน้ทีข่องสถานศกึษา ใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันา

สถานศกึษา 

  (2)  กําหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารดําเนินการเกีย่วกบัการจดัหาประโยชน์ทีร่าชพสัด ุการใช ้

และการขอใชอ้าคารสถานทีข่องสถานศกึษาใหเ้ป็นไป ตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

  (3)  ควบคมุดแูล ปรบัปรงุ ซ่อมแซม พฒันาอาคารสถานที ่การอนุรกัษพ์ลงังานการ

รกัษาสภาพแวดลอ้มและระบบสาธารณูปโภคของสถานศกึษา 

  (4)  จดัเวรยามดแูลอาคารสถานทีข่องสถานศกึษาใหป้ลอดภยัจากโจรภยั อคัคภียั และ

ภยัอื่น ๆ 

 

  (5)  ใหค้าํแนะนํา ชีแ้จง และอาํนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศกึษาเกีย่วกบังาน

ในหน้าที ่

  (6) เกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ไวเ้พือ่การตรวจสอบและดาํเนินการทาํลาย

เอกสารตามระเบยีบ 

  (7)  ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษา 

  (8)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

  (9)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (10)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 1.7 งานทะเบยีน มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  จดัหาแบบพมิพต่์าง ๆ ทีใ่ชใ้นงานทะเบยีน 

  (2) ดาํเนินการเกีย่วกบัการรบัสมคัรนกัเรยีน นกัศกึษา และการตรวจหลกัฐานต่าง ๆ 

  (3)  ดาํเนินการใหม้กีารขึน้ทะเบยีนเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

  (4)  ดาํเนินการใหม้กีารลงทะเบยีนรายวชิา ลงทะเบยีนภายหลงักาํหนด การขอพกัการ

เรยีน การขอคนืสภาพการเป็นนกัเรยีนนกัศกึษาและแจง้ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ 

  (5) จดัทาํบตัรประจาํตวันกัเรยีน นกัศกึษา 

  (6)  ตรวจสอบรายชือ่ นกัเรยีน นกัศกึษาทีไ่มม่สีทิธิส์อบ การสอบแกต้วั การสอบ

ทดแทน การพน้สภาพการเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา เพือ่นําเสนอใหผู้อ้าํนวยการวทิยาลยัทราบและ

พจิารณาและ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบตามควรแก่กรณี 

  (7)  ประสานกบังานวดัผลและประเมนิผล จดัทรายงานผลการเรยีนเฉลีย่(GPA) และ

ตาํแหน่งเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(PR) เสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 



  (8)  รบัผลการประเมนิผลการเรยีนประจาํภาค ซึง่ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัอนุมตัแิลว้บนัทกึ

ลงในระเบยีบแสดงผลการเรยีน 

  (9)  ใหบ้รกิารเกีย่วกบัการออกหลกัฐานทางการเรยีน เช่น การออกสาํเนาระเบยีน

แสดงผลการเรยีน ใบรบัรองผลการเรยีน ประกาศนียบตัร และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  (10)  รบัและดาํเนินการเกีย่วกบัคาํรอ้งต่าง ๆ ของนกัเรยีน นกัศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบั งาน

ทะเบยีน เช่น การลาออก การพกัการเรยีน การโอน ยา้ย การเรยีนภาคฤดรูอ้น การขอเปลีย่นชือ่ ชือ่สกุล 

วนัเดอืนปีเกดิ เป็นตน้ 

  (11)  สง่แบบสาํรวจและรายงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทะเบยีน รวมทัง้ รายงานการ

เรยีนของผูส้าํเรจ็การศกึษาใหห้น่วยงานและผูเ้กีย่วขอ้งตามระเบยีบ 

  (12)  จดัระบบการเกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานการลงทะเบยีนและเอกสารอื่น ๆ ตาม

ความจาํเป็นทีเ่กีย่วกบังานทะเบยีนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ 

  (13) เกบ็รกัษาเอกสารและหลกัฐานต่าง ๆ ไวเ้พือ่การตรวจสอบและดาํเนินการทาํลาย

เอกสารตามระเบยีบ 

  (14)  ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษา 

  (15)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบั

ขัน้ 

  (16)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (17)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

  1.8 งานประชาสมัพนัธ ์มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  รวบรวมและเผยแพรข่า่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานศกึษารวมทัง้ขา่วสารอื่น ๆ ใหแ้ก่

บุคลากรในสถานศกึษาและบุคคลทัว่ไป 

  (2) รบัผดิชอบศนูยก์ลางการตดิต่อสือ่สารต่าง ๆ ของสถานศกึษาทัง้ภายในและ

ภายนอกสถานศกึษา เช่น ศนูยค์วบคมุเสยีงตามสาย ศนูยว์ทิยสุือ่สาร โทรศพัทภ์ายในภายนอกสถานี

วทิย ุและการสือ่สารดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

  (3)  เป็นศนูยข์อ้มลูและบรกิารขา่วสารของราชการ ประสานงานกบัชุมชน ทอ้งถิน่ ส่วน

ราชการ สถานศกึษาอื่น ๆ สือ่มวลชน และประชาชน เพือ่การประชาสมัพนัธ ์

  (4)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (5)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

  (16)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (17)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

2. ฝา่ยแผนงานและความรว่มมอื แบ่งออกเป็น 7 งาน แต่ละงานมหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

 2.1 งานวางแผนและงบประมาณ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 



  (1)  จดัทาํแผนปฏบิตัริาชการ แผนพฒันาสถานศกึษา และแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

ตามนโยบายและภารกจิของสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

แผนการศกึษาแหง่ชาต ินโยบายรฐับาล นโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร และนโยบายสาํนกัคณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา 

  (2)  จดัทาํขอ้มลูแผนการรบันกัเรยีน นกัศกึษา การยบุ ขยายและเพิม่ประเภทวชิา 

สาขาวชิาทีเ่ปิดสอนในสถานศกึษา เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานสงัคม ชุมชน

และทอ้งถิน่ ตามความพรอ้มและศกัยภาพของสถานศกึษา 

  (3)  ตรวจสอบและควบคมุการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณใหเ้ป็นไป

ตามแผนทีก่ําหนดและดาํเนินการเรือ่งการปรบัแผนการใชจ้า่ยเงนิของสถานศกึษา 

  (4)  รวบรวมแผนการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ เป็นคา่วสัดฝึุกของ

แผนกวชิา สาํรวจความตอ้งการวสัดคุรภุณัฑข์องแผนกวชิา และงานต่าง ๆ เพือ่เป็นขอ้มลูในการ

ประกอบการพจิารณาจดัซือ้จดัจา้ง 

  (5)  วเิคราะหร์ายจา่ยของสถานศกึษาเพื่อปรบัปรงุการใชจ้า่ยใหม้ปีระสทิธภิาพ 

  (6)  จดัทาํรายงานสรปุผลการปฏบิตังิานตามตวัชีว้ดัในแผนงานและโครงการการใชเ้งนิ

งบประมาณ และเงนินอกงบประมาณเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาและหน่วยงานอื่น

ทีเ่กีย่วขอ้งภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 

  (7)  ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษา 

  (8)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

  (9)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (10)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 2.2 งานศนูยข์อ้มลูสารสนเทศ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  รวบรวมขอ้มลูจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศกึษา ประมวลผล จดัเกบ็

รกัษา จดัทาํ และบรกิารขอ้มลูและสารสนเทศเกีย่วกบันกัเรยีน นกัศกึษา สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภณัฑ ์อาคารสถานที ่แผนการเรยีน และขอ้มลูทางเศรษฐกจิและ

สงัคม ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากําหนด ดว้ยระบบ

อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยประสานงานกบัแผนกวชิาและงานต่าง ๆ ในสถานศกึษาและหน่วยงานอื่น ทีเ่กีย่วขอ้ง 

  (2)  รวบรวมและเผยแพร ่สารสนเทศต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจดัการศกึษาและการ

ประกอบอาชพี 

  (3)  พฒันาระบบเครอืขา่ยขอ้มลูของสถานศกึษา ใหส้ามารถเชือ่มโยงกบัสถานศกึษาอื่น 

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร และหน่วยงานอื่น รวมทัง้การพฒันา

ศกัยภาพการใชข้อ้มลูจากเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 

  (4)  กาํกบั ควบคมุ ดแูลระบบใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการกระทาํความผดิเกีย่วกบั

คอมพวิเตอร ์



  (5)  ดาํเนินการเกีย่วกบัศนูยก์าํลงัคนอาชวีศกึษาของสถานศกึษา 

  (6)  ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษา 

  (7)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

  (8)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (9)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 2.3 งานความรว่มมอื มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ประสานความรว่มมอืและดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ ของสถานศกึษา 

  (2)  ประสานความรว่มมอืกบัต่างประเทศและความช่วยเหลอืจากภายนอกในการรว่ม

ลงทุนเพือ่การศกึษา 

(3)  ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก 

สถานศกึษา 

(4)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิาน 

ตามลาํดบัขัน้ 

  (5)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (6)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 2.4 งานวจิยั พฒันา นวตักรรม และสิง่ประดษิฐ ์มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  สง่เสรมิ สนบัสนุน นกัเรยีน นกัศกึษา และบุคลากรในสถานศกึษาเกีย่วกบัการวจิยั 

การพฒันาองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีนวตักรรม และสิง่ประดษิฐต่์าง ๆ เพือ่ประโยชน์ ในการจดัการ

การศกึษา การประกอบอาชพี และประโยชน์โดยรวมของสงัคม ชุมชน และทอ้งถิน่ 

  (2)  วเิคราะห ์วจิยั และประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร ผลสมัฤทธิก์ารจดัการเรยีนการสอน 

การใชเ้ครือ่งมอืวสัด ุอุปกรณ์ ครภุณัฑท์างการศกึษา ในการจดัการเรยีนการสอน การใชอ้าคารสถานที่

และงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัจดัการเรยีนการสอน และประเมนิผลการจดัอบรมและการจดักจิกรรมใน

สถานศกึษา 

  (3)  รวบรวมและเผยแพรผ่ลการวเิคราะห ์วจิยั และการประเมนิผลการจดัการเรยีนการ

สอน นวตักรรม และสิง่ประดษิฐ ์การพฒันาสถานศกึษา การบรหิาร และการพฒันาวชิาชพี รวมทัง้ผลงาน

ทางวชิาการของครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

(4)  ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก 

สถานศกึษา 

 (5)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิาน 

ตามลาํดบัขัน้ 

  (6)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (7)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

  



2.5 งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ส่งเสรมิสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถานศกึษาไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ 

จดุหมายและหลกัเกณฑข์องการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 

  (2)  วางแผนดาํเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาอยา่งต่อเน่ืองและรองรบัการประเมนิคณุภาพ

การศกึษาภายในและภายนอก 

  (3)  ประสานงานกบัฝา่ยต่าง ๆ แผนกวชิา และงานต่าง ๆ ในสถานศกึษารวมทัง้ สถาน

ประกอบการ บุคคล องคก์รและหน่วยงานภายนอก ในการดาํเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพ

การศกึษา 

  (4)  ประสานงานกบัสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์าร

มหาชน) ในการดาํเนินงานตามระบบการประกนัคณุภาพภายนอกของสถานศกึษา 

(5)  ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก 

สถานศกึษา 

(6)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิาน 

ตามลาํดบัขัน้ 

  (7)   ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (8)   ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 2.6 งานสง่เสรมิผลติผล การคา้และประกอบธุรกจิ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  สง่เสรมิใหค้ร ูนกัเรยีน นกัศกึษา และบุคลากรในสถานศกึษาดาํเนินงานสง่เสรมิ

ผลติผล จดัทาํแผนธรุกจิรว่มกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน สง่เสรมิการทาํธุรกจิขนาดยอ่มการประกอบ

อาชพีอสิระเพือ่สรา้งรายไดใ้หส้อดคลอ้งกบัการเรยีนการสอน 

  (2)  วางแผน ดาํเนินงาน ประสานสมัพนัธ ์รว่มมอืกบับุคคล ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร

เอกชน องคก์รวชิาชพี สถานประกอบการ หน่วยงานของรฐั และรฐัวสิาหกจิ เพือ่รบังานการคา้ รบัจดัทาํ 

รบับรกิาร รบัจา้ง ผลติเพือ่จาํหน่าย การหารายไดร้ะหวา่งเรยีนการประกอบธรุกจิและกจิกรรมสหกรณ์ 

  (3)  ตรวจสอบผลติผลทุกประเภทของสถานศกึษาใหต้รงกบัโครงการฝึก จดัทาํทะเบยีน

ผลติผล และจาํหน่ายผลติผล 

  (4)  กาํกบั ตดิตาม และจดัทาํบญัชรีายรบั-รายจา่ยของงานผลติผล การและคา้ธรุกจิทีอ่ยู่

ในความรบัผดิชอบใหเ้ป็นปจัจบุนัและจดัทาํรายงานเป็นประจาํทุกเดอืน 

  (5)  รวบรวมขอ้มลู สถติต่ิาง ๆ รายรบั-รายจา่ยในการดาํเนินงาน เพือ่เป็นขอ้มลูในการ

พจิารณาปรบัปรงุแกไ้ขพฒันางานใหเ้กดิประโยชน์ต่อสถานศกึษา 

  (6)  ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก 

สถานศกึษา 

(7)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิาน 

ตามลาํดบัขัน้ 



  (8)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (9)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 2.7  งานฟารม์และโรงงาน มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1) ประสานงานกบัแผนก และงานต่าง ๆ ในสถานศกึษาและหน่วยงานภายนอกที่

เกีย่วขอ้งในการวางแผนการผลติและจาํหน่ายหรอืบรกิาร เพือ่จดัทาํโครงการในเชงิธรุกจิและพฒันางาน

นัน้ใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน เพือ่เป็นตวัอยา่งแก่นกัเรยีนนกัศกึษา เกษตรกร และประชาชน ผูส้นใจทัว่ไป 

  (2) รว่มกบังานพสัดใุนการจดัซือ้จดัจา้งเพือ่ใหไ้ดว้ตัถุดบิ วสัดอุุปกรณ์ ครภุณัฑแ์ละสิง่

ต่าง ๆ ตามความตอ้งการในการดาํเนินงานในเชงิธรุกจิ 

  (3)  ควบคมุ กํากบั ดแูล ในการดาํเนินงานการผลติและจาํหน่ายหรอืบรกิารและแกไ้ข

ปญัหาต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ เพือ่ใหบ้รรลผุลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้

  (4)  จดัทาํแผนการใชแ้รงงาน กาํหนดภารกจิหน้าทีข่องบุคลากรแต่ละคนทีอ่ยูใ่นความ

รบัผดิชอบและควบคุมการปฏบิตัหิน้าทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพ 

  (5)  ตรวจสอบและวางแผนการใชว้สัดอุุปกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งจกัรกลและอาคารสถานที ่

ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อสถานศกึษา 

  (6)  จดัทาํทะเบยีนประวตั ิพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์เครือ่งมอื เครือ่งจกัรกล การใชง้าน

บาํรงุรกัษาทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบใหเ้ป็นปจัจบุนั 

  (7)  ควบคมุดแูลฟารม์และอาคารสถานที ่ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบใหอ้ยูใ่นสภาพที่

เหมาะสม สะอาด และปลอดภยั 

  (8)  เผยแพรค่วามรูแ้ละวทิยาการต่าง ๆ จาการดาํเนินงานแก่นกัเรยีน นกัศกึษา 

เกษตรกร และประชาชนผูส้นใจทัว่ไป 

  (9)  วางแผนและจดัระบบในการรบันกัเรยีนนกัศกึษา เกษตรกรตลอดจนประชาชน

ผูส้นใจทัว่ไปเขา้ฝึกงาน หรอืศกึษาดงูาน 

  (10)  จดัทาํบญัชรีายรบั-รายจา่ยของงานฟารม์หรอืโรงงานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบให้

เป็นปจัจบุนั และจดัทาํรายงานเป็นประจาํทุกเดอืน 

  (11)  รวบรวมขอ้มลู สถติต่ิาง ๆ รายรบั-รายจา่ยในการดาํเนินการผลติและจาํหน่ายหรอื

บรกิารเพือ่เป็นขอ้มลูในการพจิารณาปรบัปรงุแกไ้ขพฒันางานฟารม์ใหเ้กดิประโยชน์ต่อสถานศกึษายิง่ขึน้ 

(12)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

(13)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(14)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

3. ฝา่ยพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา แบ่งออกเป็น 6 งาน แต่ละงานมหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

3.1 งานกจิกรรมนกัเรยีนนกัศกึษา มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดัตัง้กจิกรรมชมรมต่าง ๆ ขึน้ภายในสถานศกึษา 

   (2)  ดาํเนินการจดัตัง้และควบคมุดแูลองคก์ารวชิาชพีต่าง ๆ ขึน้ในสถานศกึษา เช่น 

องคก์ารเกษตรกรในอนาคต แหง่ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม



บรมราชกุมาร(ีอกท.) องคก์ารช่างเทคนิคในอนาคตแหง่ประเทศไทย (อ.ช.ท.) องคก์ารนกัคหกรรม

ศาสตรใ์นอนาคตแหง่ประเทศไทย (อคท.) องคก์ารนกัธุรกจิในอนาคตแหง่ประเทศไทย (อธท.) องคก์าร

ช่างศลิปหตัถกรรมในอนาคตแหง่ประเทศไทย (อศท.) หรอืองคก์ารทีเ่รยีกชือ่อยา่งอื่นในลกัษณะ

เดยีวกนั 

  (3)  จดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่สถานศกึษา สงัคม ชุมชน และกจิกรรมต่าง ๆในวนั

สาํคญัของชาต ิศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์

  (4)  จดักจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพีของนกัเรยีน 

นกัศกึษา และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายคณุธรรมพืน้ฐานของ

กระทรวงศกึษาธกิาร และตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง รวมทัง้โครงการพฒันานกัเรยีนนกัศกึษา

ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ ์ 

  (5)  ควบคมุดแูลกจิกรรมลกูเสอืเนตรนารวีสิามญัและนกัศกึษาวชิาทหาร 

  (6)  สง่เสรมิการกฬีา นนัทนาการและศลิปวฒันธรรมในสถานศกึษา 

  (7)  ควบคมุและดาํเนินการใหม้กีารจดักจิกรรมหน้าเสาธง 

  (8)  ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษา 

  (9)  สรปุผลการประเมนิและนําผลการประเมนิเสนอฝา่ยบรหิารและสาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

  (10)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

  (12)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

3.2 งานครทูีป่รกึษา มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  เสนอแต่งตัง้ครทูีป่รกึษา 

  (2)  ควบคุมดแูล ส่งเสรมิ การจดัทํา จดัเกบ็ รวบรวมขอ้มลูประวตั ิขอ้มลูการเรยีน และ

พฤตกิรรมของนกัเรยีนนกัศกึษา 

  (3)  ส่งเสรมิ ประสานงานครทูีป่รกึษาใหค้าํปรกึษาแนะนํานกัเรยีนนกัศกึษาเกี่ยวกบั

การเขา้รว่มกจิกรรมต่าง ๆ  

  (4)  ส่งเสรมิ ประสานงาน ครทูีป่รกึษาใหค้วามคดิเหน็และขอ้มลูเกีย่วกบัการกําหนด

รายวชิาในการลงทะเบยีนเรยีนใหค้วามเหน็ชอบแก่นกัเรยีน นกัศกึษาในการลงทะเบยีนรายวชิา การ

ลงทะเบยีนเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์ การขอเปลีย่น ขอเพิม่ และขอถอนรายวชิา การขอพกัการ

เรยีน การโอนยา้ย การลาออก การขอผอ่นผนั หรอืยกเวน้การชาํระเงนิค่าลงทะเบยีนรายวชิา ตดิตาม 

แนะนํา ใหค้าํปรกึษาเกีย่วการเรยีน การคาํนวณหาค่าระดบัคะแนนเฉลีย่แกนกัเรยีนนกัศกึษา 

  (5)  ประสานกบัคร ูแผนกวชิา และงานทีเ่กีย่วขอ้งในการแกป้ญัหาต่าง ๆ ของนกัเรยีน 

นกัศกึษา และผูเ้ขา้รบัการอบรมในสถานศกึษา 

  (6)  ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของครทูีป่รกึษา สรปุผลการประเมนิและนํา

ผลการประเมนิเสนอฝา่ยบรหิารและสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 



  (7)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

  (8)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (9)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

3.3  งานปกครอง มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ปกครองดแูลนกัเรยีน นกัศกึษา และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใหอ้ยูใ่นระเบยีบวนิยั 

ตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  (2)  ประสานงานกบัครทูีป่รกึษา แผนกวชิาและหวัหน้างานในการแกป้ญัหาของ

นกัเรยีนนกัศกึษา และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมในสถานศกึษา 

  (3)  ประสานงานกบัพนกังานเจา้หน้าทีส่ง่เสรมิความประพฤตนิกัเรยีน นกัศกึษาและ

เจา้หน้าที ่จากหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และผูป้กครองในการแกป้ญัหาความประพฤตขิองนกัเรยีน

นกัศกึษา 

  (4)  เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการงานปกครอง เพือ่พจิารณาการลงโทษนกัเรยีน 

นกัศกึษา 

(5)  พจิารณาเสนอระเบยีบว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารตดัคะแนนความประพฤตแิละ 

พจิารณาเสนอความเหน็ในการลงโทษนกัเรยีนนกัศกึษา 

  (6)  ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษา เพือ่ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ป้องกนัและแกป้ญัหาการทะเลาะววิาทการก่อความ

ไมส่งบในสถานศกึษา 

  (7)  จดัทาํระเบยีบนกัเรยีนนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการพจิารณาตดัคะแนนความประพฤตแิละ

ลงโทษ กรณกีระทําความผดิต่อระเบยีบวนิัย ขอ้บงัคบั 

  (8)  สรปุผลการประเมนิและนําผลการประเมนิเสนอต่อฝา่ยบรหิารและสาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

  (9)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

  (10)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (11)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 3.4 งานแนะแนวอาชพีและการจดัหางาน มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ปฐมนิเทศและปจัฉิมนิเทศ นกัเรยีนนกัศกึษา และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเกี่ยวกบั

การเรยีนการสอน ความประพฤต ิระเบยีบวนิยัและขอ้บงัคบั 

  (2)  จดัทาํคู่มอืนกัเรยีนนกัศกึษา และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

  (3)  ดาํเนินการงานกองทุนกู้ยมืเพื่อการศึกษาและจดัสรรทุนเพื่อการศึกษาและ

ประกอบอาชพี 

  (4)  บรกิารใหค้าํปรกึษา แนะแนวอาชพี และจดัหางานแก่นกัเรยีนนกัศกึษาและผูเ้ขา้

รบัการฝึกอบรม 



  (5)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจดัหางานให้แก่ 

นกัเรยีนนกัศกึษา และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

  (6)  สรา้งระบบเครอืขา่ย การแนะแนวอาชพีรว่มกบัหน่วยงานภายนอก ทัง้ภาครฐั 

เอกชน และชุมชน 

  (7)  ดาํเนินการแนะแนวอาชพีพรอ้มทัง้สง่เสรมิอาชพี ศกึษาต่อและประกอบอาชพีอสิระ 

  (8)  จดัเกบ็และรวบรวมขอ้มลูนกัเรยีนนกัศกึษาและผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีส่าํเรจ็

การศกึษาโดยตดิตามการมงีานทาํ การศกึษาต่อและการประกอบอาชพี และการจดัทาํรายงานใหผู้ท้ ี่

เกีย่วขอ้ง 

(9)  ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ในและภายนอกสถานศกึษา 

  (10)  จดัทําปฏิทินการปฏิบตัิงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตัิงาน

ตามลาํดบัขัน้ 

  (11)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (12)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 3.5 งานสวสัดกิารนกัเรยีน นกัศกึษา มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  จดัและควบคมุดแูลสวสัดกิารและการใหบ้รกิารดา้นต่าง  ๆภายใน สถานศกึษา เช่น 

รา้นอาหาร น้ําดืม่ การทาํบตัรประกนัสขุภาพ การทาํประกนัอุบตัเิหตุ การทาํใบอนุญาตขบัขี ่การขอใช้

สทิธลิดคา่โดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจาํปีและตรวจหาสารเสพตดิ ของ

นกัเรยีนนกัศกึษาและผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

  (2)  จดัหาเครือ่งมอืและเวชภณัฑ ์เพื่อปฐมพยาบาลและการใหบ้รกิารสุขภาพแก่

นกัเรยีนนกัศกึษา และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 

  (3)  ดาํเนินการเกีย่วกบัการปฐมพยาบาล การบรกิารทางสขุภาพแก่นกัเรยีน นกัศกึษา ผู้

เขา้รบัการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศกึษา 

  (4)  ใหค้าํปรกึษาและทาํหน้าทีเ่กีย่วกบัสขุภาพอนามยั เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัสุขภาพ สิ่ง

เสพตดิและโรคภยัรา้ยแรงต่าง ๆ ทัง้การป้องกนัและรกัษา 

  (5)  จดัการตรวจตดิตามและควบคมุดแูลการเขา้พกัทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาให้

เป็นไปตามระเบยีบ 

  (6)  จดัโรงอาหาร วางแผน จดัระบบและควบคุมดแูลการประกอบอาหารและการ

ใหบ้รกิารแก่นกัเรยีนนกัศกึษา และผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมใหถู้กตอ้งตามหลกัโภชนาการทีด่ ี

  (7)  ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและ

ภายนอกสถานศกึษา 

  (8)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

  (9)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (10)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  



3.6  งานโครงการพเิศษและการบรกิารชุมชน มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  จดัทาํแผนปฏบิตักิารฝึกอบรมและบรกิารวชิาชพีรว่มกบัแผนกวชิาและงานที่

เกีย่วขอ้ง เพื่อกําหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจาํปี 

  (2)  ดาํเนินการโครงการตามพระราชดาํร ิเช่น โครงการฝึกอบรมวชิาชพีในโรงเรยีน

ตาํรวจตระเวนชายแดนหรอืโครงการตามแนวพระราชดาํรอิื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (3)  ดาํเนินการโครงการฝึกอบรมและใหบ้รกิารวชิาชพีแก่ชุมชนและบุคคลทัว่ไป เช่น 

โครงการพฒันาอาชพีแบบบรูณการเพือ่แกป้ญัหาความยากจนและ 108 อาชพี เป็นตน้ 

  (4)  ดาํเนินการโครงการฝึกอบรมและบรกิารวชิาชพีแคลื่อนทีร่ว่มกบัจงัหวดัทอ้งถิน่ 

และหน่วยงานอื่น ๆ 

  (5)  ดาํเนินการจดักจิกรรมและการใหบ้รกิารทีต่อบสนองต่อชุมชนและสงัคม ตาม

นโยบาย เช่น โครงการศนูยซ่์อมสรา้งเพือ่ชุมชน โครงการอาชวีะรว่มดว้ยช่วยประชาชน โครงการ

อาชวีะบรกิาร และโครงการช่วยเหลอืใหบ้รกิารอื่น ๆ กรณเีกดิภยัพบิตัหิรอืเหตุเรง่ด่วนตามทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

  (6) เผยแพรอ่งคค์วามรู ้ทกัษะวชิาชพีแก่ประชาชน เพือ่การมงีานทาํและประกอบอาชพี 

  (7)  ดาํเนินงาน ประสานงาน ป้องกนั และปราบปราม สารเสพตดิ งานแกป้ญัหา 

ป้องกนัโรคเอดส ์งานอาสาพฒันาและป้องกนัตนเอง 

  (8)  ส่งเสรมิเผยแพรค่วามรูต้ลอดจนขา่วสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชพีใหแ้ก่

ประชาชนผูส้นใจโดยผา่นทางสือ่มวลชนต่าง ๆ 

  (9)  ตดิตามการประเมนิผลการฝึกอบรมและประสานความรว่มมอืกบัผูเ้กีย่วขอ้งในการ

ใหค้าํแนะนํา ในการประกอบอาชพีแก่ผูผ้า่นการฝึกอบรม 

  (10)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

  (11)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (12)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

4. ฝา่ยวชิาการ แบ่งออกเป็นแผนกและงาน 6 งาน แต่ละงานมหีน้าที ่ดงัต่อไปน้ี 

 4.1 แผนกวชิา มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  การจดัทาํแผนการจดัการเรยีนการสอน ตารางเรยีน ตารางสอน บญัชวีชิาเลอืก จดั

ตารางสอนรวมและตารางสอนสว่นบุคคลของแผนกวชิา 

  (2)  ควบคุมดแูล ส่งเสรมิ กํากบั ตดิตามการจดัการเรยีนการสอน แกป้ญัหาเกี่ยวกบั

การเรยีนการสอน การฝึกงาน การวดัผลประเมนิผลและการวจิยัในแผนกวชิาใหเ้ป็นไปตามหลกัสตูรและ

ระเบยีบแผนของทางราชการ 

  (3)  วางแผนและดาํเนินงานดา้นมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษาของแผนก

วชิา เพือ่นําไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาอยา่งต่อเน่ืองและรองรบัการประเมนิ

คณุภาพภายนอกได ้



  (4)  จดัหาดแูลรกัษาวสัดุ ครภุณัฑ ์อุปกรณ์ เครือ่งจกัร เครือ่งมอืของแผนกวชิาใหใ้ช้

งานไดเ้ป็นปกต ิและมเีพยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอน 

  (5)  สนบัสนุนการพฒันาการเรยีนการสอน นวตักรรม เทคโนโลยแีละสิง่ประดษิฐ ์การ

ใชอุ้ปกรณ์การเรยีนการสอน การเขยีนตาํรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ 

  (6)  ตดิตามและแนะนําเกีย่วกบัการทาํโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรยีนรู ้คู่มอื

คร ูใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบรูณาการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูร

และแผนการจดัการเรยีนการสอน 

  (7)  ควบคุมการใชว้สัดุการศกึษา และลงทะเบยีนผลติผลของแผนกวชิาใหเ้ป็นไปตาม

ใบงาน 

  (8) ควบคมุดแูลและพฒันาสาํนกังาน หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร ใหส้ะอาด เรยีนรอ้ย

ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

  (9)  ปกครองดแูลบุคลากรในแผนกวชิาใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบแบบแผนของ

ทางราชการ และเสนอความดคีวามชอบของบุคลากรในแผนกวชิา 

  (10) ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษา 

  (11)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

 (12)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (13)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 4.2 งานพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อไปน้ี 

  (1)  จดัทํา รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรยีน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกบั

โครงสรา้งของหลกัสตูร 

  (2)  จดัทาํตารางสอน ตารางเรยีนรว่มกบัแผนกวชิาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่

เกีย่วขอ้ง 

  (3)  จดัทาํแบบฟอรม์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบังานหลกัสตูรการเรยีนการสอน 

  (4)  พฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะรว่มกบัสถานประกอบการและ

หน่วยงานภายนอกเพือ่จดัรายวชิาและสาขางานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน ชุมชน ทอ้งถิน่ สภาพเศรษฐกจิ วฒันธรรม เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 

  (5)  จดัหา รวบรวมและพฒันาหลกัสตูรทีจ่ดัขึน้เพือ่ความรูห้รอืทกัษะในการประกอบ

อาชพีหรอืการศกึษาต่อซึง่จดัขึน้เป็นโครงการหรอืกลุม่เป้าหมายเฉพาะ 

  (6)  สง่เสรมิสนบัสนุนใหค้รแูละผูส้อนในสถานศกึษาไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ 

จดุหมายและหลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสตูร ตลอดจนระเบยีบการจดัการศกึษา 

  (7)  ประสานงานแผนกวชิาเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน ทัง้ระบบการเทยีบโอน

ความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี และสะสมหน่วยกติ 

  (8)  สง่เสรมิและพฒันาการเรยีนการสอนใหต้รงตามหลกัสตูร 



  (9)  ส่งเสรมิสนบัสนุนใหค้รแูละผูส้อนจดัทําเอกสารประกอบการสอนและจดัการเรยีน

การสอน สือ่และเทคโนโลยกีารสอนทีท่นัสมยั 

  (10)  รวบรวม และเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการทีม่คีณุค่าต่อการจดัการเรยีนการสอน

เพือ่ประโยชน์ทางการศกึษา 

  (11)  ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษา 

  (12)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

  (13)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (14)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 4.3 งานวดัผลและประเมนิผล มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อไปน้ี 

  (1) ส่งเสรมิสนับสนุนครแูละผูส้อนใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและปฏบิตัติามระเบยีบการ

วดัผลและประเมนิผล 

  (2) กํากบั ดแูล จดัการเรยีนการสอน การวดัผลและประเมนิผลในสถานศกึษาใหเ้ป็นไป

ตามระเบยีบ 

  (3)  ดาํเนินการเกีย่วกบัการโอนผลการเรยีน 

  (4)  ตรวจสอบผลการเรยีนใหร้ะดบัคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบรหิารสถานศกึษาและ

ผูอ้าํนวยการวทิยาลยั เพือ่อนุมตัผิลการเรยีน 

  (5)  รวมรวมผลการเรยีนทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้สง่งานทะเบยีน 

  (6)  จดัสอบมาตรฐานวชิาชพีรว่มกบัแผนกวชิาและรายงานผลการประเมนิตามระเบยีบ 

  (7)  ดาํเนินการวเิคราะหข์อ้สอบและจดัทาํขอ้สอบมาตรฐาน 

  (8)  เกบ็รกัษาและทาํลายเอกสารหลกัฐานการประเมนิผลการเรยีนและเอกสารเกีย่วกบังาน

วดัผลและประเมนิผลการเรยีนตามระเบยีบ 

  (9)  ดาํเนินการเกีย่วกบัการเทยีบโอนผลการเรยีนเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์ 

  (10) ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษา 

  (11)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบั

ขัน้ 

  (12)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (13)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 4.4 งานวทิยบรกิารและหอ้งสมดุ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  วางแผนพฒันาการบรกิารหอ้งสมดุและศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเองใหเ้ป็นแหลง่

เรยีนรูด้ว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั 

  (2)  จดัระบบการบรกิารใหไ้ดม้าตรฐาน 



  (3)  ประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

สถานศกึษา 

  (4)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

  (5)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (6)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 4.5 งานอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  จดัการศกึษาวชิาชพีโดยรว่มมอืกบัสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครฐัและ

เอกชน เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถไปประกอบอาชพีได ้

  (2)  จดัทาํแผนและคูม่อืการฝึกตามโครงสรา้งของหลกัสตูรรว่มกบัสถานประกอบการใน

การวเิคราะหจ์ดุประสงคร์ายวชิาและมาตรฐานรายวชิาทีจ่ะฝึกอาชพี 

  (3)  วางแผนรว่มกบัสถานประกอบการในการนิเทศ ตดิตาม การฝึกปฏบิตัใินสถาน

ประกอบการและมกีารวดัผลและประเมนิผล ควบคมุกํากบัดแูล และแกป้ญัหาต่าง ๆ 

  (4) ประชุมสมัมนาครฝึูก ครนิูเทศ เพือ่รว่มกนัวางแผนพฒันาการจดัการเรยีนการสอน

อาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี

  (5) ตดิต่อประสานงานกบัแหลง่งานและสถานประกอบการเพือ่การจดัหาทีฝึ่กงานใหก้บั

นกัเรยีนนกัศกึษา 

  (6)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

  (7)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (8)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 4.6  งานสือ่การเรยีนการสอน มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

  (1) วางแผนจดัหา จดัทาํ การใหบ้รกิาร สือ่การเรยีนการสอนโสตทศันูปกรณ์และพฒันา

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการเรยีนรู ้

  (2) จดัหารวบรวมวสัดุ สื่อสิง่พมิพ ์ สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ สื่อโสตทศันูปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่ อ

ใหบ้รกิารในการศกึษาคน้ควา้ของคร ูนกัเรยีนนกัศกึษาและประชาชนทัว่ไปใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการ

เรยีนการสอนในสถานศกึษา 

  (3)  อาํนวยความสะดวกและใหบ้รกิารแก่ครใูนการจดัทาํสือ่การเรยีนการสอน 

  (4)  พฒันาองคค์วามรูใ้หแ้ก่ครใูนการใชแ้ละผลติสือ่ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

การศกึษาทางไกล การใชส้ือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

  (5)  รบัผดิชอบ ดแูลบาํรงุรกัษา วสัดอุุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านและใหบ้รกิาร

ดา้นโสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ การใชห้อ้งโสตทศันศกึษา 

  (6)  จดัทาํปฏทินิการปฏบิตังิาน เสนอโครงการและรายงานการปฏบิตังิานตามลาํดบัขัน้ 

  (7)  ดแูล บาํรงุรกัษา และรบัผดิชอบทรพัยส์นิของสถานศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  (8)  ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหาร

 

ผู้อาํนวยการวิทยาลยั คณะกรรมการวิทยาลยั 

ฝ่ายบริหารทรพัยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

งานบรหิารงานทัว่ไป 

งานบุคลากร 

 
งานการเงนิ   

 
งานการบญัช ี

 
งานพสัดุ 

 
งานอาคารสถานที ่

 
งานทะเบยีน 

 
งานประชาสมัพนัธ ์

 

งานวางแผนและงบประมาณ 

งานศนูยข์อ้มลูสารสนเทศ 

 
งานความรว่มมอื   

 
งานวจิยัพฒันานวตักรรมและสิง่ประดษิฐ ์

 
งานประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา      

 
งานสง่เสรมิผลติผล การคา้ และประกอบธุรกจิ 

 
งานฟารม์และโรงงาน (เฉพาะสถานศกึษาทีเ่ปิด

ทาํการสอน) 

 

งานกจิกรรมนกัเรยีนนกัศกึษา 

งานครทูีป่รกึษา 

 
งานปกครอง   

 
งานแนะแนวอาชพีและการจดัหางาน 

 
งานสวสัดกิารนกัเรยีนนกัศกึษา 

 
งานโครงการพเิศษและการ

บรกิารชุมชน 

 

แผนกวชิา 

งานพฒันาหลกัสตูร 

การเรยีน 

 งานวดัผลและประเมนิผล   

 

งานวทิยบรกิารและ

หอ้งสมดุ 

 งานอาชวีศกึษาระบบ 

ทวภิาค ี

 
งานสือ่การเรยีนการสอน 

 

แผนภมิูบริหารสถานศึกษา 

สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552 
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