คำนำ
ตามกฎกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กําหนดใหสถานศึกษาแตละแห่ง
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแตละระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อัก ษรพัท ยา ที่มุ งคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึก ษาและดํ าเนิน การ ตามแผนที่กํ า หนดไว จัด ใหมีก าร
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ ดําเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา และจั ด ส งรายงานผลการประเมิ น ตนเองพร อม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป
การศึกษา และกําหนดใหหนวยงานตนสัง กัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา มีหนาที่ในการให
คํา ปรึ กษา ชวยเหลือ และ แนะนํา สถานศึ กษาเพื่ อใหการประกั น คุณ ภาพการศึ กษาของสถานศึก ษา
พัฒนาอยางตอเนื่อง
คณะอนุ ก รรมการประเมิน คุ ณภาพภายใน เห็ น สมควรในการจั ด ทํา แผนการประกั น คุณ ภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เพื่อเป็นแนวทางในการ จั ดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปีการศึกษา 2561 ต่อไป
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บทที่ 1
กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน
วิทยาลั ย เทคโนโลยีอั กษรพัท ยา ดํา เนินการพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพโดยยึดหลักการ
ดําเนิ นงานตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สําหรับ
สถานศึกษา ที่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สํานักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จึงได้กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จํานวน 5 ด้าน โดยกําหนดค่าน้ําหนักการให้คะแนนในแต่ละด้าน
ดังนี้
1. ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา (ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 50)
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 10)
3. ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา (ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 20)
4. ด้านการมีส่วนร่วม (ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 10)
5. ด้านปัจจัยพื้นฐาน (ค่าน้ําหนัก ร้อยละ 10)

1.กำรประเมินคุณภำพภำยใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัท ยา มีหนาที่สําคัญ คือ การจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
แตละระดับและประเภทการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสัง กัดหรือหนวยงานที่ กํากับดูแล
สถานศึ กษาเปนประจําทุ กปการศึ กษา รวมถึ ง รั บการประเมิน คุ ณภาพภายนอกจากสํ านัก งานรับ รอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับ
ดูแล เพื่อนําไปสูการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหบรรลุเปาประสงคของหน
วยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่ กํากับดูแลสถานศึกษา การจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
และสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและ สาธารณชน โดย สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้

1.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
1.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ของ สถานศึกษา
1.3 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปแตละปใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
1.4 ดําเนินการตามแผนงาน โครงการในชวงเวลาที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป
1.5 กํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการในชวงเวลาที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําป
1.6 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1.7 นําผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามาเปนแนวทางใน
การปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
1.8 ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา หากไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนดไว อาจ ตองพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปหรือปรับปรุงการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจําปตามความจําเปน และเหมาะสม
1.9 จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ สถานศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษาเปนประจําทุกป
1.10 สงรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ใหหนวยงาน ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา
1.11 รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการ มหาชน) ตามชวงเวลาที่กําหนด
1.12 นําขอเสนอแนะจากการวิเคราะหรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของหนวยงานตนสัง
กัดหรือ หนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มากําหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย อาจตองพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติ การประจําป รวมทั้งการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปตามความจําเปนและเหมาะสม

2 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
2.1 หลักเกณฑ ใหสถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหเปนไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
2.2 แนวปฏิบัติ ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ดังนี้
2.2.1กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และอาจเพิ่มมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินไดตาม บริบทของสถานศึกษา เพื่อใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน สถานศึกษา ผเูรียน ผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
2.2.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนวยงาน ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
2.2.3 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยมี การกํากับติดตามผลการดําเนินการตามแผน
2.2.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดทํา
รายงานผลการ ประเมินตนเอง และการจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
2.2.5 กําหนดแนวทางการติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาใหมี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํารายงานประจําป

1.3 กำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสําคัญในการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของ สถานศึกษา ซึ่งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ ๓ กําหนดให
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยระบุใหการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเปนองค์ระกอบแรกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1.3.1 ควำมสำคัญของมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีความสําคัญตอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ดังนี้
1) เปนกรอบในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามเจตนา
รมณของ การจัดการศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
ระดับสถานศึกษา และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2) เปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3) เปนกรอบในการจดัทําเครื่องมือเพื่อประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
1.3.2 กรอบแนวคิดในกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาไดมาจากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ความตองการ
พัฒนาคุณ ภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และความตองการของผู มี ส วนไดสวนเสียกั บการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังภาพที่ 1.1
ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.3.3 กระบวนกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ภาพที่ 1.2 แสดงกระบวนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

กระบวนกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำมีขั้นตอนในกำรดำเนินกำร
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห มาตรฐานการอาชีวศึกษา นโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ความตองการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
จากผลการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไดแก สถาน
ประกอบการ หนวยงาน องคการสถาบันการศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษาเขา
ทํางานหรือ ศึกษาตอ ชุมชน ผูปกครอง ผูเรียน ครู คณาจารยของสถานศึกษา เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 นําผลการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหจากขั้นตอนที่ 1 มากําหนด
มาตรฐานและประเด็นการ ประเมิน เพื่อกําหนดเปนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 นํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ประกาศใช เผยแพรและประชาสัมพันธใหครู คณาจารย และบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของทราบ อยางทั่วถึง เพื่อนําสูการปฏิบัติ
1.3.4 กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
1) ควำมสำคัญของแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
การจัดการศึกษา
ไปสูความสําเร็จตามเจตนารมณหรือเปาประสงคที่กําหนดไว จําเปนตองมี กระบวนการบริหารจัดการที่ดี
และปจจัยที่สําคัญของกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ไดแก การวางแผน ดังนั้น กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จึงระบุใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่มุ
งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยการกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาประสงคที่สถานศึกษา
กําหนด แผนพัฒนาการจัดการศึกษามีความสําคัญตอสถานศึกษา ดังนี้
(1) เปนทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา
(2) ผู มีส วนเกี่ยวของทั้ง ผู บริห าร ครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา นัก เรีย น
นักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับ
รูและเขาใจในทิศทาง และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2) กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ระบุใหสถานศึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งแสดงความสัมพันธ
กันดังภาพที่ 1.3

ภาพที่ 1.3 แสดงกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3) กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จะตองจัดทําขึ้นอยางเปนระบบ บนพื้น
ฐานขอมูลของสถานศึกษา ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ แผนงาน โครงการ แนวปฏิบัติที่
ชัดเจนครอบคลุม ทุกกิจกรรมที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนร
วมของผูมีสวนไดสวนเสียกับ การจัดการศึกษาทู้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไวได อยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 1.4

ภาพที่ 1.4 แสดงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ มีขั้นตอนในกำร
ดำเนินกำรดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อสรุปประเด็น
ความตองการ ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละมาตรฐาน และวิเคราะห
สภาพการณของสถานศึกษา ซึ่งนิยมใชหลักการการวิเคราะหสภาพการณของสถานศึกษา (SWOT
Analysis) เพื่อใหทราบถึงสภาพการณทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ที่จะมีผลกระทบตอความสําเร็จ
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาและวิเคราะหมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา วิเคราะหสภาพการณของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 นําผลจากการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1 มากําหนดทิศทางและแนวทางการ
พัฒนาการจัด การศึกษาของสถานศึกษาที่สําคัญ ประกอบดวย
1) วิสัยทัศน Vision) เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่ตองการใหบรรลุผลตามเจตนา
รมณที่ มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2) พันธกิจ (Mission) เปนภารกิจที่สถานศึกษาจะตองทําเพื่อใหความคาดหวังที่กําหนดไว
ประสบ ความสําเร็จ โดยในแตละพันธกิจจะกําหนดเปาประสงค Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการ
ดําเนินงานตามพันธกิจนั้น
3) กลยุทธ Strategy) เปนการกําหนดวิธีการดําเนินงานของแตละพันธกิจเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาประสงคที่กําหนดไว
4) แผนงาน โครงการ (Initiative) เปนการกําหนดรายละเอียดของการปฏิบัติงานที่จะต
องทํา เพื่อใหพันธกิจและกลยุทธที่กําหนดไวประสบความสําเร็จ
ขั้น ตอนที่ 3 นํ า รางแผนพัฒ นาการจั ด การศึ กษาของสถานศึ ก ษาใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือ คณะกรรมการวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 4 สถานศึกษานําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ไดรับความ
เห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการวิทยาลัยประกาศใช เผยแพรและประชา
สัมพันธใหครู คณาจารย และ บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง และนําสู
การปฏิบัติ

4) องคประกอบของแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
(1) ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
1.1) แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
1.2) ขอมูลดานบุคลากร
1.3) ขอมูลดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา
1.4) ขอมูลดานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
1.5) ขอมูลดานอาคารสถานที่
1.6) ขอมูลดานงบประมาณ
(2) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(3) ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.1) วิสัยทัศน
3.2) พันธกิจ
3.3) กลยทุธ

3.4) แผนงาน โครงการ
(4) การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4.1) การสรางความเขาใจกับบุคลากรของสถานศึกษา
4.2) การมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษา
4.3) การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
(5) การประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
5.1) การเตรียมการกอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดย การวางแผนเตรียมความพรอมในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ในประเด็นตาง ๆ
เชน การสรางความตระหนัก ใหกับครู คณาจารย และบุคลากรของสถานศึกษา การสรางความรับรูความเข
าใจใหกับกลุมผูประเมินผลและตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดทําปฏิทินการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา การจัดทําเครื่องมือประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนตน
5.2) การดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ตามแผนหรือ ปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพที่กําหนดไว โดยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ดวยวิธีการและเครื่องมือที่
จัดเตรียมไว
5.3) การสรุปผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการ สรุปผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จําแนกตามมาตรฐาน
การศึกษาและประเด็นการประเมิน ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาของแตละมาตรฐานและประเด็นการ ประเมิน เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
5) แนวทำงกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา เป นกระบวนการศึ ก ษา วิ เ คราะห มาตรฐาน
การศึกษา ของสถานศึกษา และสภาพการณของสถานศึกษาที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อนํามา กําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป
ตามมาตรฐานการศึ ก ษาที่ กํ า หนด โดย การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา มี
สาระสําคัญ ดังนี้
1) คํานํา
2) คําชี้แจง
3) สารบัญ
4) ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
5) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6) ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

7) การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8) การประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
9) ภาคผนวก
1.3.5 กำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
1) สรางความเขาใจกั บ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ในการนํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึ กษาสู ก าร ปฏิบั ติ โดยการจั ดประชุม ชี้แ จง หรื ออบรมสั มมนาเพื่ อใหทราบวั ตถุ ประสงค และ
แนวทางการปฏิบัติงาน
2) มอบหมายหนาที่ใหบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของ
สถานศึกษา
3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามเปาหมาย
ของ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1.3.6 กำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
1) หลักกำรและควำมสำคัญของกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนขั้นตอนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 ซึ่งเปน การประเมินตนเอง (Self - Evaluation) โดยบุคลากรภายในของสถานศึกษา ดวย
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย และเหมาะสมเพื่อตรวจสอบผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป
นประจําทุกป ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จะเปนภาพสะทอนการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่จะเปนแนวทางใหสถานศึกษานําไปพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต
อไป
2) วัตถุประสงคของกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถานศึกษา
1) เพื่อประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2) เพื่อเปนขอมูลในการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปของสถานศึกษา
3) เพื่อนําผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3) ขั้นตอนกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
ขั้นตอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีขั้นตอนใน
การดําเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการกอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดย การวางแผนเตรียมความพรอมในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ในประเด็นตาง ๆ
เชน การสรางความตระหนัก ใหกับครู คณาจารย และบุคลากรของสถานศึกษา การสรางความรับรูความเข
าใจใหกับกลุมผูประเมินผลและตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดทําปฏิทินการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา การจัดทําเครื่องมือประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ตามแผน หรือปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพที่กําหนดไว โดยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงาน ตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดวยวิธีการและเครื่องมือที่
จัดเตรียมไว
ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการ สรุปผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จําแนกตามมาตรฐาน
การศึกษาและประเด็นการประเมิน ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาของแตละมาตรฐานและประเด็นการ ประเมิน เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.3.7 กำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
1) ควำมสำคัญของกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดระบุสาระสําคัญในสวนที่เกี่ยวของกับ
สถานศึกษาไววา ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
กําหนด มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
ดําเนินการตามแผน
ที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา รวมทั้งติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของ สถานศึกษา จะเปนเสมือนภาพสะทอนความสําเร็จในการดําเนินการของแตละมาตรฐานและประเด็น
การประเมิน สถานศึกษาควรนําผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เป็นแนวทางในการ ดําเนินการปรับปรุงและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดใหมีการติดตามผล
การดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสามารถ แสดงกระบวนการติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ไดดังภาพที่ 1.5

ภาพที่ 1.5 แสดงความสัมพันธของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษากับการติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2) วัตถุประสงคของกำริดตำมผลกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
(1) เพื่อสรางความมั่นใจวาสถานศึกษาไดปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินและ
ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
(2) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3) ขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
การติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สถานศึกษาจัดใหมีการติดตามผลการดําเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 สถานศึกษาติดตามผลการดําเนินการตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไว
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 สถานศึกษาติดตามผลการดําเนินการ สรุปผลการติดตามการดําเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.3.8 กำรจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
1) ควำมสำคัญของรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 หมวด ๖
มาตรา ๔๘ กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการ ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวข
อง และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 กําหนดให
สถานศึกษาจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให หนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานที่กํากับดูแลถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปเป
นภาพสะทอนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปที่ผานมา และใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป
2) วัตถุประสงคของรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
เพื่อรวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(1) เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของ สถานศึกษา
(2) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานทีก่ ํากับดูแลสถานศึกษา ใชเปนขอมูลในการให
คําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอยางตอเนื่อง
(3) เพื่อใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ใชเปน
ขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก
3) กระบวนกำรจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
กระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เปนการรวบรวมและสรุปผล ซึ่งเปน ขั้น
ตอนตอเนื่องจากการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสะทอนผลการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นการประเมิน โดยมีกระบวนการจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังภาพที่ 1.6

ภาพที่ 1.6 แสดงกระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :
SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จากกระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตาม
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดในการดําเนินการในแตละขั้นตอน ดังนี้
(1) การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน หมายถึง การ
รวบรวม ขอมูลสารสนเทศทั้งขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากผลการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติ การประจําปที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(2) การวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานและ
ประเด็น การประเมิน หมายถึง การนําขอมูลสารสนเทศทั้งขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาจําแนก เพื่อ
สรุปผลการจัด การศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นและสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่
สถานศึกษากําหนด
(3) จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งสถานศึกษาตองจัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนเอง ตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยใชภาษาที่อานเขาใจงาย
นําเสนอทั้ง

ขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมิน
(4) จัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) พรอมแผนพัฒนา
การ จัดการศึกษาของสถานศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพรสูสาธารณชน
4) องคประกอบของรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ควรมี
สาระสําคัญ ดังนี้
4.1) บทสรุปสําหรับผูบริหาร เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4.2) ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวย
4.2.1) ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ไดแก ที่ตั้ง สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
4.2.2) แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
4.2.3) ขอมูลของสถานศึกษา ไดแก ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ดานบุคลากร
ของสถานศึกษาดานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนดานอาคารสถานที่ดานงบประมาณและขอมูลอื่นที่
เกี่ยวของ
4.2.4) ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
4.2.5) วิสัยทัศนพันธกิจเปาประสงคยุทธศาสตรและกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
4.2.6) เกียรติประวัติของสถานศึกษา ไดแก รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา ผูเรียน ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา
4.2.7) การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
4.3) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.4) ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปนการรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเรียงลําดับตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ประ
กอบดวย ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4.4.1) ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ทั้งผลผลิต ผลลัพธ และผลสะทอน
4.4.2) จุดเดน หมายถึง แนวทาง วิธีการ หรือผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จหรือผลการปฏิบัติงานที่เปนแบบอยางที่ดีของสถานศึกษา
4.4.3) จุดที่ควรพัฒนา หมายถึง ประเด็นที่สถานศึกษาควรนํามากําหนดแนวทางหรือ
วิธีดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่กําหนด
4.4.4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา หมายถึง แนวทาง วิธีการหรือประเด็นที่สถานศึกษา
ควร ดําเนินการในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

4.5) ผลการปฏิบัติงานที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) เปนการนําเสนอผลการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นการประเมินที่มีความโดดเดน สามารถเปนแบบอยางสําหรับ
สถานศึกษาอื่น นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดเปนอยางดี
5) แนวทำงกำรจัดทำํรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา เปน
กระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศทั้งขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากผลการบริหารจัดการศึกษา
ของ สถานศึกษา มาวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและ
ประเด็นการประเมิน เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นและสงผลตอคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา กําหนด โดยการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report : SAR) ของสถานศึกษา มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) คํานํา
2) คําชี้แจง
3) สารบัญ
4) บทสรุปสําหรับผูบริหาร
5) ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
6) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7) ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8) ผลการปฏิบัติงานที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) 9) ภาคผนวก

ปฏิทินกำรปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
(1 กรกฎำคม 2561- 31 พฤษภำคม 2562)
วิทยำลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยำ
กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

1. กำรวำงแผนและปรับปรุงแผนกำรดำเนินกำร (Plan)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ทบทวนผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการภายใน ประจําปีการศึกษา 2561
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล 5 ด้าน เพื่อรับการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา
2561
1.8 ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 2561
2. ดำเนินงำนตำมแผนงำน (Do)
2.1 ทบทวนปรับปรุงการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหัวหน้า
ผู้รับผิดชอบ 5 ด้าน
2.3 อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับอาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา
2.4 ดําเนินการเก็บข้อมูลการดําเนินโครงการ ภาคเรียนที่ 122561
2.5 ติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 122561
2.6 ดําเนินการเก็บข้อมูลการดําเนินโครงการ ภาคเรียนที่ 122561
2.7 ติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 222561
2.8 หัวหน้าผู้รับผิดชอบ 5 ด้าน ส่งข้อมูลรายละเอียดและหลักฐานให้แล้วเสร็จ
2.9 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาลัย ทั้งรูปเล่มและการกรอกข้อมูล
ผ่านระบบ Online ประจําปีการศึกษา 2561 แล้วเสร็จ

9 มี.ค. 61
12 พ.ค. 62
5 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62
ก.ค. 61 – เม.ย. 62

ก.ค.61
ก.ค. 61 – เม.ย. 62
ก.ค. 61 – เม.ย. 62
ก.ค.- ต.ค.61
31 ต.ค. 61
พ.ย.61- ก.พ.62
31 มี.ค. 62
30 เม.ย. 62
15 พ.ค. 62

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

3. กำรประเมินคุณภำพภำยใน (Check)
3.1 ประชุมติดตามการดําเนินงานการเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา
ต.ค. 61 – ก.พ. 62
3.2 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561
8 พ.ค. 62
3.3 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจําปีการศึกษา 2561 ให้กับ
22 พ.ค. 62
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะ
3.4 เผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจําปีการศึกษา 2561 ต่อผู้ที่
29 พ.ค. 62
เกี่ยวข้อง
4. สำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปีต่อไป (Act)
4.1 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจําปีการศึกษา 2562
22 พ.ค. 62
จากผลการประเมินคุณภาพภายใน นําเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา
4.2 นําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจําปีการศึกษา 2562
25-29 พ.ค. 62
มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของวิทยาลัย และนําไปปฏิบัติให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

บทที่ 2
มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561
จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 34
วรรคสองและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 17 กําหนด
ให คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 ขอ 3 กําหนดใหสถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหเปนไป
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจึงไดพิจารณามาตรฐาน การอาชีวศึกษา เพื่อใชในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาดานอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝกอ
บรมวิชาชีพ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู
มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึ กษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดำนควำมรู ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู เกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี
และแนวปฏิบัติต าง ๆ ที่ เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรู เชิงทฤษฏี และหรือข
อเท็จจริง
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดำนทักษะและกำรประยุกตใช ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่
21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชี วศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถ
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับ ผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผู สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ รักษาเอกลักษณของชาติไทย
เคารพกฎหมาย เคารพสิ ท ธิ ข องผู อื่ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน าที่ ข องตนเองตาม ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่
กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ดำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตอง
การของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรื อกําหนดรายวิชา
ใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดำนกำรจั ดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึ กษำ สถานศึกษามีครูที่มี คุณวุฒิก ารศึกษาและมี
จํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ ตอเนื่อง เพื่อเปนผู พรอมทั้งดานคุณธรรม
จริยธรรมและความ
เขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีวศึกษา แตละระดับการศึกษา
ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ แตละหลักสูตร สงเส
ริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดำนกำรบริหำรจัดกำร สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุ
ภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดำนกำรนำนโยบำยสู กำรปฏิบัติ สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงาน ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย
โดยความรวมมือของผู บริห าร ครู บุ คลากรทางการศึกษา และผู เรียน รวมทั้ง การชวยเหลือ สงเสริ ม
สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

มำตรฐำนที่ 3 กำรสรำงสังคมแหงกำรเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสัง คมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดำนควำมรวมมือในกำรสรำงสังคมแหงกำรเรียนรู สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับ
บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากร
ทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อ
พัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค งำนวิจัย สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู เรียน หรื
อรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตาม วัตถุประสงค และเผยแพรสู
สาธารณชน

บทที่ 3
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ของวิทยำลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยำ
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561
๓.๒ คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สําหรับ
สถานศึกษา ที่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สํานักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จึงได้กําหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จํานวน 5 ด้าน ดังนี้
ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.8 การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา
ด้ำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2.1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.2 กำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
3.1 ครูผู้สอน
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

3.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

