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หลักเกณฑและแนวปฏิบตั ิ
การประกันคุณภาพการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบ
การประกั น คุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปน ไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
พร อมทั้งจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ กษาของสถานศึก ษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนิน การ
ตามแผนที่ กํา หนดไว จั ดให มีการประเมิ น ผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา
และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา มีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และ
แนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีหนาที่
พิจารณาเสนอ นโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคลองกับความตองการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษา
ของภาครัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดย
คํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ จึงไดจัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใชเปนแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ใหเ ปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และนําไปสูการ
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา มีสาระสําคัญประกอบดวย เจตนารมณและ
สาระสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา หนาที่และความรับผิดชอบในการประกันคุณภาพการศึกษาในแตละ
ระดั บ ตั้งแต ร ะดั บ กระทรวงศึกษาธิ การ หนวยงานตน สังกัดหรือหนว ยงานที่กํากับ ดูแล และสถานศึกษา ซึ่งเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษาไดรับคําแนะนํา
จากผูบริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และผูเกี่ยวของทุกฝาย
จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คําชี้แจง
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ซึ่ ง มี ส าระสํ า คั ญ ประกอบด ว ย ๓ ส ว น ได แ ก ส วนที่ ๑ การประกั น คุ ณภาพการศึ กษา
ประกอบดวย ๑) ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ๒) กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกั น คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ ๓) หนาที่และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาแตละระดับ สวนที่ ๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบดวย ๑) กรอบแนวคิดการกําหนดมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ๒) กระบวนการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ ๓) มาตรฐานการอาชีวศึกษา ไดแก มาตรฐานที่ ๑
ดานคุณลักษณะของผูเรียนอาชีวศึกษาที่พึงประสงค มาตรฐานที่ ๒ ดานการจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ ดาน
สังคมแหงการเรียนรู และสวนที่ ๓ การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย ๑) ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ๒) หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๔) การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๕) การ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๖) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ๗) การติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๘) การจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึ ก ษามี ห น า ที่โ ดยตรงในการดํา เนิ น การประกั น คุ ณภาพการศึ กษาในสถานศึ กษา สามารถนํ า
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เปนแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 เพื่ อ ใช ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป น กลไกสํ า คั ญ ในการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ผลการจัดการศึกษาบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา และการจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสรางความเชื่อมั่นใหแก
ผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน

สารบัญ
หนา
คําชี้แจง
คํานํา
สารบัญ
สารบัญภาพ
สวนที่ ๑ การประกันคุณภาพการศึกษา

๑.๑ ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๒ กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
๑.๓ หนาที่และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานแตละระดับและประเภทการศึกษา

สวนที่ ๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษา

2.1 การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
๒.2 กรอบแนวคิดการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
๒.3 กระบวนการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
๒.4 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การสรางสังคมแหงความรู

สวนที่ ๓ หลักเกณฑและแนวปฏิบัตกิ ารประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๓.๑ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3.2 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
๓.3 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓.4 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.5 การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓.6 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3.7 การติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3.8 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ ๑.๑ แสดงกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ภาพที่ ๑.๒ แสดงหนาที่และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานแตละระดับและประเภทการศึกษา
ภาพที่ ๒.1 แสดงกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ภาพที่ ๒.2 แสดงกระบวนการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ภาพที่ ๓.๑ แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ภาพที่ ๓.๒ แสดงกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ภาพที่ 3.3 แสดงกระบวนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ภาพที่ 3.4 แสดงกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ภาพที่ 3.5 แสดงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ภาพที่ 3.6 แสดงความสัมพันธของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษากับการติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
ภาพที่ 3.7 แสดงกระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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สวนที่ ๑
การประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๑ ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา ไดระบุสาระสําคัญไวในมาตรฐานการศึกษาของชาติวา การจัดใหมี
การศึกษาตลอดชีวิตและการสรางวิถีการเรียนรูของไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูที่เขมแข็ง การศึกษาที่สรางคุณภาพ
ชี วิ ต และสั ง คม บู ร ณาการอย า งสมดุ ล ระหว า งป ญ ญาธรรม คุ ณ ธรรม และวัฒ นธรรม เป น การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
เพื่อคนไทยทั้งปวง มุงสรางพื้นฐานที่ดีตั้งแตในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนพลเมืองที่ดีตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
พัฒนาความรูความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมในการจัดการศึกษา
ไดตรงตามความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวา การศึกษา
เป น กระบวนการพั ฒ นาชี วิ ตและสั งคม เปน ปจ จัย สําคัญ ในการพัฒ นาประเทศอยางยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองและ
พึ่งกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
การประกันคุณภาพการศึกษา มีความสําคัญซึ่งระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ในหมวด ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 สรุปความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาไดดังนี้
1. ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
2. ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวา
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
3. การประกันคุณภาพการศึกษาสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง
4. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก
5. การประกันคุณภาพการศึกษาสรางความเชื่อมั่นให แกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๒
๑.๒ กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายความวา
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภท
การศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนา
และสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ และสาธารณชนวาสถานศึกษานั้น สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล เพื่อใหการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
มีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอยางตอเนื่อง
จากสาระสําคัญของกฎกระทรวงดังกลาว สามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังภาพที่ ๑.๑
การประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการจัดการศึกษา

๑. การประเมินผลคุณภาพการศึกษา
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๓. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑. การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
๒. การจัดการศึกษาบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
๓. การจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
๔. สรางความเชื่อมั่นใหแกผมู ีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน

ภาพที่ ๑.๑ แสดงกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
กรอบแนวคิดการประกัน คุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
แสดงให เห็ นถึ งความสั มพั นธ ร ะหวา งการประกันคุณภาพการศึกษากับ ผลการจัดการศึกษา ไดแก การประเมิน ผล
คุณภาพการศึ กษา การติ ดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ที่ส งผลตอการจัด
การศึกษา ไดแก การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด การจัดการศึกษาบรรลุเปาประสงคของหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา การจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสรางความเชื่อมั่น
ใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน
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๑.๓ หนาที่และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานแตละระดับและประเภทการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ในหมวด ๕ สวนที่ ๑ การบริหารและ
การจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา ๓๑ ระบุไววา กระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา และสาระสําคัญในมาตรา ๓๔ ระบุไววา หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษา ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการ
ประกั น คุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปน ไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้ง
จั ด ทํ าแผนพั ฒ นาการจั ดการศึ กษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนิน การตามแผน
ที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป น ไปอย า งมีป ระสิท ธิ ภ าพ ให ห น ว ยงานตน สั ง กัด หรื อ
หนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง
เมื่อไดรับรายงานการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาดั งกล า ว และประเด็ น ต า ง ๆ ที่ ต อ งการใหมีก ารประเมิ น ผลและติด ตามตรวจสอบซึ่ง รวบรวมได จ าก
หนวยงานที่เกี่ยวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้นใหแกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สามารถกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานในแตละระดับ ตั้งแตระดับกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล และ
สถานศึกษา ไดดังภาพที่ ๑.๒
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กระทรวงศึกษาธิการ

หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล

สถานศึกษา

๑ . กํ า ห น ด น โ ย บ า ย ด า น
การศึ ก ษาแต ล ะระดั บ และ
ประเภทการศึกษา
๒ . จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร ศึ ก ษ า
แหงชาติ
๓. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ
๔. ออกกฎก ระทรวงกา ร
ประกันคุณภาพการศึกษา
๕. ป ร ะก า ศ ใช มา ต ร ฐ า น
การศึ ก ษาแต ล ะระดั บ และ
ประเภทการศึกษา
๖. ตี ความและวิ นิจฉัย ปญหา
ในการดํ า เนิ น การประกั น
คุณภาพการศึกษา

1. กําหนดนโยบายดานการศึกษาของหนวยงาน
ตนสังกัด
2. กําหนดมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและ
ประเภทการศึกษา
3. กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวปฏิ บั ติ ก าร
ประกันคุณภาพการศึกษา
4. ศึ ก ษา วิ เ คราะห รายงานผลการประเมิ น
ตนเองของสถานศึ ก ษา และให คํ า ปรึ ก ษา
ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
พัฒนาอยางตอเนื่อง
5. จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอม
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
และประเด็นที่ตองการใหมีการประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบ ไปยัง สํานั กงานรับ รอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องคการมหาชน)
6. ติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามข อ เสนอแนะของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)

๑. จั ด ให มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
๑.๑ กํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษาให เ ป น ไปตามมาตรฐาน
ก า ร ศึ ก ษ า แ ต ล ะ ร ะ ดั บ แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท
การศึกษา
๑.๒ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาที่ มุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑.๓ ดํ าเนิน การตามแผนพัฒ นาการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา
๑.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
๑.๕ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การ เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๑.๖ จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
พรอมจัดสงรายงานและแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาไปยังหนวยงาน
ตนสังกัดเปนประจําทุกปการศึกษา
๑ . ๗ ป รั บ ป รุ งแ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาจากผลการประเมินตนเองอยาง
ตอเนื่องและตามขอเสนอแนะของหนวยงาน
ตน สัง กัด เป นประจํา ทุก ป เพื่ อนํ าไปสู การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๒. รับการประเมินคุณภาพภายนอก
3. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาตามข อ เสนอแนะของ
สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และ
หนวยงานต นสังกั ดหรือ หนวยงานที่ กํากั บ
ดู แ ล เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ภาพที่ 1.2 แสดงหนาที่และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานแตละระดับ
และประเภทการศึกษา
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เมื่อพิจารณาถึงหนาที่และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่สําคัญ
คือ การกําหนดนโยบายดานการศึกษา การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ การ
ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา การประกาศใชมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา
และการตีความและวินิจฉัยปญหาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล มีหนาที่สําคัญ คือ การกําหนดนโยบายดานการศึกษาของ
หนวยงานตนสังกัด การกําหนดมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา การกําหนดหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษา วิเคราะห รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและ
การให คําปรึ กษา ช ว ยเหลื อ และแนะนํ าสถานศึกษา เพื่อใหการประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒ นา
อยางตอเนื่อง การจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเด็น
ที่ตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบไปยังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค ก ารมหาชน) การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ตาม
ขอเสนอแนะของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
สถานศึกษา มีหนาที่สําคัญ คือ การจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับ
ดูแลสถานศึกษา การจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและ
สาธารณชน

สวนที่ ๒
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ในหมวด ๕ สวนที่ ๑ การบริหารและ
การจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา ๓๔ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 17 ระบุไววา ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษา ที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
แผนการศึกษาแหงชาติ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดหรือ
หน วยงานที่กํากั บ ดูแล มี ห นาที่ ศึกษา วิเ คราะห รายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึกษาและใหคําปรึกษา
ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษาเพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง จัดสง
รายงานผลการประเมิ น ตนเองพร อมแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึ กษาและประเด็น ที่ตองการใหมีการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบไปยังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
และติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา มีหนาที่ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาที่สําคัญยิ่ง ไดแก การกําหนดมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการศึกษาในการประกาศใช เพื่อใหสถานศึกษา
ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาใช เ ป น มาตรฐานกลางในการกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาตอไป
๒.๑ การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีความสําคัญยิ่งในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ขอ 3 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหง จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนด
มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให เ ป น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด เปนองคประกอบแรกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษามีวัตถุประสงค ดังนี้
๒.๑.๑ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนมาตรฐานกลางในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑.๒ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบการ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
๒.๑.๓ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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๒.๒ กรอบแนวคิดการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา สามารถทําไดโดยการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห อุดมการณและ
หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
ศึกษาแหงชาติ และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ง
สามารถนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา ดังแสดงในภาพที่ ๒.๑
อุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2547
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

มาตรฐานการอาชีวศึกษา

แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560-2579
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาพที่ ๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
จากกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของอุดมการณและ
หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 และนโยบายการจั ด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
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๒.๓ กระบวนการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
เริ่มตน

ศึกษา และวิเคราะห อุดมการณและ
หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ

ศึกษา และวิเคราะห
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)

ศึกษา และวิเคราะห
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2547

ศึกษา และวิเคราะห
แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560-2579

ศึกษา และวิเคราะห นโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา

ไมเห็นชอบ

เสนอขอความเห็นชอบตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เห็นชอบ

ประชาสัมพันธใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบเพื่อนําสูการปฏิบัติ

สิ้นสุด

ภาพที่ ๒.๒ แสดงกระบวนการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
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จากกระบวนการกําหนดมาตรฐานการอาชี วศึกษา แสดงใหเห็น ถึงวิธีการในการดําเนินการจัด ทําในแตล ะ
ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษา วิ เ คราะห สั ง เคราะห อุ ด มการณ แ ละหลั ก การในการจั ด การศึ ก ษาของชาติ ได แ ก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่ มเติ ม, กรอบยุ ทธศาสตร ช าติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕79) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙ และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนําผล
การศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห มากําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ขั้น ตอนที่ 2 เสนอมาตรฐานการอาชีว ศึกษาที่ผ านความเห็น ชอบของคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบลงนามและประกาศใช
ขั้นตอนที่ 3 ประชาสัมพันธใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูมีสว น
เกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง เพื่อนําสูการปฏิบัติ
๒.๔ มาตรฐานการอาชีวศึกษา
จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๔ วรรคสอง
และพระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ยบบริ ห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก ไขเพิ่ม เติม มาตรา ๑๗
กําหนดใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทํามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ ประกอบกับ กฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข อ ๓
กําหนดใหสถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอาชีวศึกษา
เพื่อใชในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึ กษาดานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝกอบรมวิชาชีพ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน
9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและ
การประยุ ก ต ใ ช เ ป น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต ล ะระดั บ การศึ ก ษา และมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๑.๑ ดานความรู
ผูสํ าเร็ จ การศึ กษาอาชีว ศึ กษามี ความรูเกี่ย วกับ ขอเท็จ จริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
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๑.๒ ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีว ศึก ษามีทักษะทีจําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวติ เปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒอิ าชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัตงิ าน และการดํารงชีวติ อยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มี ความรับ ผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรี ย นการสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรของสถานศึ ก ษาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีความสําเร็จ ในการดํ า เนิ น การตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนว ยงานที่กํากับ ดูแลสถานศึกษา
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล องกั บความต องการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒.๒ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง
เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตล ะ
หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
๒.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล อ ม ภู มิ ทั ศ น อาคารสถานที่ ห อ งเรี ย น ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู
อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน
รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน

11

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึ กษาร ว มมื อกั บ บุ คคล ชุ มชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรีย นรู มีการจัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๓.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
๓.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค
และเผยแพรสูสาธารณชน

สวนที่ ๓
หลักเกณฑและแนวปฏิบตั ิการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ ๓ กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ กษา โดยการกํา หนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึ กษาให เป น ไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตาม
แผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา
ซึ่งสามารถแสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไดดังภาพที่ ๓.๑
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เริ่มตน
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

แผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจําป

กํากับติดตามการดําเนินงาน

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

ไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

พิจารณาผลการดําเนินการ

จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง

รายงานผล
การประเมินตนเอง

สงรายงานผลการประเมินตนเอง พรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
รับการประเมินคุณภาพภายนอก
กําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ ๓.๑ แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ขอเสนอแนะของหนวยงาน
ตนสังกัดและ สมศ.
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สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
3. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปแตละปใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. ดําเนินการตามแผนงาน โครงการในชวงเวลาที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป
5. กํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการในชวงเวลาที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป
6. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
7. นําผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามาเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
8. ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา หากไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว อาจ
ตองพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปหรือปรับปรุงการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปตามความจําเปน
และเหมาะสม
9. จั ดทํ า รายงานผลการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษาเปนประจําทุกป
10. สงรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา
11. รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ตามชวงเวลาที่กําหนด
12. นํา ข อเสนอแนะจากการวิ เ คราะหร ายงานผลการประเมิ น ตนเอง (SAR) ของหนว ยงานตน สังกัดหรือ
หนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มากําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
อาจตองพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําป รวมทั้งการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปตามความจําเปนและเหมาะสม
๓.๒ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
๓.๒.๑ หลักเกณฑ
ให สถานศึกษาจั ดทํ ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา ให เป นไปตามมาตรฐานการอาชี วศึกษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
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๓.๒.๒ แนวปฏิบัติ
ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้
1) กํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให เ ป น ไปตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และอาจเพิ่มมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมินไดตาม
บริบทของสถานศึ กษา เพื่อใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการมีส วนรว มของบุคลากรใน
สถานศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
2) จัดทํ าแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยมี
การกํากับติดตามผลการดําเนินการตามแผน
4) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเอง และการจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของสถานศึกษาให
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
5) กําหนดแนวทางการติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํารายงานประจําป
๓.๓ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสําคัญในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ซึ่งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ ๓ กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา โดยระบุ ใ ห ก ารกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
เปนองคประกอบแรกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๓.3.๑ ความสําคัญของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีความสําคัญตอระบบการประกั นคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ดังนี้
๑) เปนกรอบในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณของ
การจัดการศึกษาทั้งในระดับชาติ ระดับหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา
และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2) เปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3) เปนกรอบในการจัดทําเครื่องมือเพื่อประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
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๓.3.2 กรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาได ม าจากการศึ ก ษา วิ เ คราะห และสั ง เคราะห มาตรฐาน
การอาชี ว ศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศกํ า หนด นโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ความตองการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังภาพที่ 3.๒
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ความตองการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ความตองการของผูมสี วนไดสวนเสีย
กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ภาพที่ ๓.๒ แสดงกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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๓.3.3 กระบวนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เริ่มตน

ศึกษาและวิเคราะห
มาตรฐานการอาชีวศึกษา

ศึกษาและวิเคราะห
นโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถานศึกษา

ศึกษาและวิเคราะห
ความตองการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

ศึกษาและวิเคราะห
ความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
สถานศึกษา

สังเคราะหผลจากการศึกษาและวิเคราะห
เพื่อกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ไมเห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ประกาศใช เผยแพร และประชาสัมพันธ

สิ้นสุด
ภาพที่ ๓.๓ แสดงกระบวนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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กระบวนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห มาตรฐานการอาชีวศึกษา นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ความตองการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากผลการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ไดแก สถานประกอบการ หนวยงาน องคการสถาบันการศึกษาที่รับผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษาเขาทํางานหรือ
ศึกษาตอ ชุมชน ผูปกครอง ผูเรียน ครู คณาจารยของสถานศึกษา เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 นําผลการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหจากขั้นตอนที่ 1 มากําหนดมาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน เพื่อกําหนดเปนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 นํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ประกาศใช เผยแพรและประชาสัมพันธใหครู คณาจารย และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของทราบ
อยางทั่วถึง เพื่อนําสูการปฏิบัติ
๓.4 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓.4.1 ความสําคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การจั ด การศึ ก ษาไปสู ค วามสํ า เร็ จ ตามเจตนารมณ ห รื อ เป า ประสงค ที่ กํ า หนดไว จํ า เป น ต อ งมี
กระบวนการบริ ห ารจั ด การที่ ดี และป จ จั ย ที่ สํา คัญ ของกระบวนการบริ ห ารจัด การที่ ดี ไดแ ก การวางแผน ดั งนั้ น
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จึงระบุใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทีม่ ุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยการกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาประสงคที่สถานศึกษากําหนด
แผนพัฒนาการจัดการศึกษามีความสําคัญตอสถานศึกษา ดังนี้
1. เปนทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งทั้ ง ผู บ ริ ห าร ครู คณาจารย บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับรูและเขาใจในทิศทาง
และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.4.2 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ระบุใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งแสดงความสัมพันธกันดังภาพที่ 3.4
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

1. วิสัยทัศน (Vision)
2. พันธกิจ (Mission)
3. กลยุทธ (Strategy)
4. แผนงาน โครงการ (Initiative)

ภาพที่ 3.4 แสดงกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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๓.4.3 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จะตองจัดทําขึ้นอยางเปนระบบ บนพื้นฐานขอมูล
ของสถานศึกษา ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ แผนงาน โครงการ แนวปฏิบัติที่ชัดเจนครอบคลุมทุกกิจกรรม
ที่ มุงพั ฒ นาคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษา โดยการมีสว นรว มของผูมีสว นไดสว นเสีย กับ การจัด
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และสามารถนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไวไดอยาง
มีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 3.5
เริ่มตน

ศึกษาและวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

วิเคราะหสภาพการณของสถานศึกษา

จัดทํารางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ไมเห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อพิจารณา

เห็นชอบ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

ประกาศใชและนําสูการปฏิบตั ิ
สิ้นสุด

ภาพที่ 3.5 แสดงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาและวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อสรุปประเด็นความตองการ
ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละมาตรฐาน และวิเคราะหสภาพการณของสถานศึกษา
ซึ่งนิยมใชหลักการการวิเคราะหสภาพการณของสถานศึกษา (SWOT Analysis) เพื่อใหทราบถึงสภาพการณทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึ ก ษา ที่ จ ะมี ผ ลกระทบตอ ความสํ าเร็จ ในการจัด การศึก ษาของสถานศึ ก ษาให มี คุณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
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ขั้นตอนที่ 2 นําผลจากการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1 มากําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่สําคัญ ประกอบดวย
๑) วิสัยทัศน (Vision) เปนความคาดหวังของสถานศึกษาที่ตองการใหบรรลุผลตามเจตนารมณที่
มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) พันธกิจ (Mission) เปนภารกิจที่สถานศึกษาจะตองทําเพื่อใหความคาดหวังที่กําหนดไวประสบ
ความสําเร็จ โดยในแตละพันธกิจจะกําหนดเปาประสงค (Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการดําเนินงานตามพันธกิจนั้น
๓) กลยุ ท ธ (Strategy) เป น การกํ า หนดวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานของแต ล ะพั น ธกิ จ เพื่ อ ให ป ระสบ
ความสําเร็จตามเปาประสงคที่กําหนดไว
๔) แผนงาน โครงการ (Initiative) เปนการกําหนดรายละเอียดของการปฏิบัติงานที่จะตองทํา
เพื่อใหพันธกิจและกลยุทธที่กําหนดไวประสบความสําเร็จ
ขั้นตอนที่ 3 นํารางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
คณะกรรมการวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ ๔ สถานศึกษานําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการวิทยาลัยประกาศใช เผยแพรและประชาสัมพันธใหครู คณาจารย และ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง และนําสูการปฏิบัติ
3.4.4 องคประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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) กลยุทธ
3.4) แผนงาน โครงการ
4) การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4.1) การสรางความเขาใจกับบุคลากรของสถานศึกษา
4.2) การมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษา
4.3) การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
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5) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
5.1) การเตรียมการกอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
การวางแผนเตรียมความพรอมในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ในประเด็นตาง ๆ เชน การสรางความตระหนัก
ใหกับครู คณาจารย และบุคลากรของสถานศึกษา การสรางความรับรูความเขาใจใหกับกลุมผูประเมินผลและตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา การจั ด ทํ า ปฏิ ทิ น การประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
สถานศึกษา การจัดทําเครื่องมือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนตน
5.2) การดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามแผนหรือ
ปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพที่กําหนดไว โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดวยวิธีการและเครื่องมือที่จัดเตรียมไว
5.3) การสรุปผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
สรุ ป ผลการประเมิ น และตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึก ษา จํ าแนกตามมาตรฐานการศึก ษาและประเด็น การประเมิ น
ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของแตละมาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3.4.5 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปนกระบวนการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และสภาพการณของสถานศึกษาที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนํามา
กําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด โดย
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) คํานํา
2) คําชี้แจง
3) สารบัญ
4) ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
5) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6) ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7) การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
9) ภาคผนวก
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3.5 การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑) สรางความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษา ในการนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สูการปฏิบัติ โดยการจัดประชุมชี้แจง หรืออบรมสัมมนาเพื่อใหทราบวัตถุประสงค และแนวทางการปฏิบัติงาน
2) มอบหมายหน าที่ ให บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามเปาหมาย
ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3.6 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3.6.๑ หลักการและความสําคัญของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษภายในสถานศึกษา เปนขั้นตอนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนการประเมิน
ตนเอง (Self - Evaluation) โดยบุคลากรภายในของสถานศึกษา ดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
เพื่อตรวจสอบผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนประจําทุกป ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเปนภาพ
สะทอนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่จะเปนแนวทางใหสถานศึกษานําไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตอไป
3.6.๒ วัตถุประสงคของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในงสถานศึกษา
1) เพื่อประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) เพื่อเปนขอมูลในการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปของสถานศึกษา
3) เพื่อนําผลการประเมิ นและตรวจสอบคุณภาพเป นแนวทางในการดําเนิน การปรั บปรุ งและพั ฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดังนี้

3.6.3 ขั้นตอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีขั้นตอนในการดําเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการกอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
การวางแผนเตรียมความพรอมในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ในประเด็นตาง ๆ เชน การสรางความตระหนัก
ใหกับครู คณาจารย และบุคลากรของสถานศึกษา การสรางความรับรูความเขาใจใหกับกลุมผูประเมินผลและตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา การจั ด ทํ า ปฏิ ทิ น การประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
สถานศึกษา การจัดทําเครื่องมือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามแผน
หรือปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพที่กําหนดไว โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดวยวิธีการและเครื่องมือที่จัดเตรียมไว
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ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
สรุ ป ผลการประเมิ น และตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึก ษา จํ าแนกตามมาตรฐานการศึก ษาและประเด็น การประเมิ น
ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของแตละมาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๓.7 การติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๓.7.๑ ความสําคัญของการติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
กฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดร ะบุ ส าระสําคั ญ ในส ว นที่เกี่ ย วขอ งกั บ
สถานศึ กษาไว ว า ให ส ถานศึ กษาจั ด ให มีร ะบบการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึ กษา โดยการกํา หนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํ าแผนพัฒนาการจั ดการศึกษาของสถานศึกษาและดําเนินการตามแผนที่
กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รวมทั้งติดตามผลการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ผลจากการประเมิน และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จะเปนเสมือนภาพสะทอนความสําเร็จในการดําเนินการของแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน
สถานศึ ก ษาควรนํ า ผลจากการประเมิ น และตรวจสอบคุ ณภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษา เป น แนวทางในการ
ดําเนินการปรับปรุงและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยจัดใหมีการติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสามารถ
แสดงกระบวนการติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ไดดังภาพที่ 3.6
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ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

มีคุณภาพ

พิจารณาผล
การประเมิน
ไมมีคุณภาพ

ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ติดตามผลการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง

ภาพที่ 3.6 แสดงความสัมพันธของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
กับการติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๓.7.2 วัตถุประสงคของการติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1) เพื่ อสร า งความมั่ น ใจว า สถานศึกษาไดป รับ ปรุงและพัฒ นาตามผลการประเมิน และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
2) เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให เ ป น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
3.7.3 ขั้นตอนการติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 สถานศึ กษาจัดใหมี การติดตามผลการดําเนิ น การเพื่อปรับ ปรุงและพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 สถานศึกษาติดตามผลการดําเนินการตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไว
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้น ตอนที่ 3 สถานศึ กษาติดตามผลการดําเนิน การ สรุปผลการติดตามการดําเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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๓.8 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๓.8.๑ ความสําคัญของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 หมวด ๖ มาตรา
๔๘ กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษา และรั บ การประเมิน คุ ณภาพภายนอก รวมทั้ งกฎกระทรวงการประกั น คุ ณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 กําหนดใหสถานศึกษาจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา รายงานผลการประเมินตนเอง
ประจําปเปนภาพสะทอนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปที่ผานมา และใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป
๓.8.๒ วัตถุประสงคของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
เพื่อรวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๑) เพื่ อ เป น ข อ มู ล ในการกํ า หนดทิ ศ ทางและแนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
2) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา ใชเปนขอมูลในการใหคําปรึกษา
ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง
3) เพื่ อ ให สํา นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก ารมหาชน) ใช เ ป น
ข อ มู ล และแนวทางในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
๓.8.๓ กระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
กระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เปนการรวบรวมและสรุปผล ซึ่งเปน
ขั้นตอนตอเนื่องจากการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อสะทอนผลการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นการประเมิน โดยมีกระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังภาพที่ ๓.๗
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เริ่มตน

รวบรวมผลการประเมินการปฏิบตั งิ าน ตามแผนปฏิบัติการประจําป

วิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลตามตัวชี้วัดความสําเร็จ
และเปาหมายของแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง

รายงานผลการ
ประเมินตนเอง

สงรายงานผลการประเมินตนเอง พรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพรสสู าธารณชน

สิ้นสุด

ภาพที่ ๓.๗ แสดงกระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จากกระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดในการดําเนินการในแตละขั้นตอน ดังนี้
๑) การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน หมายถึง การรวบรวม
ขอมูลสารสนเทศทั้งขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติ
การประจําปที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) การวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานและประเด็น
การประเมิ น หมายถึง การนําข อมูลสารสนเทศทั้งขอมูลเชิ งคุณภาพและเชิ งปริมาณมาจําแนก เพื่อสรุปผลการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นและสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด
๓) จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งสถานศึกษาตองจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ตามรู ป แบบที่ สํ านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษากํ าหนด โดยใช ภ าษาที่ อ า นเข าใจง าย นํา เสนอทั้ งข อ มู ล
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย
ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมิน
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๔) จัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) พรอมแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพรสูสาธารณชน
๓.8.๔ องคประกอบของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ควรมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) บทสรุปสําหรับผูบริหาร เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๒) ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวย
๒.๑) ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ไดแก ที่ตั้ง สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
๒.๒) แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
๒.๓) ขอมูลของสถานศึกษา ไดแก ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ดานบุคลากรของ
สถานศึกษา ดานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ดานอาคารสถานที่ ดานงบประมาณ และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
๒.๔) ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
๒.๕) วิสั ยทัศน พั นธกิ จ เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุ ทธการพั ฒนาคุณภาพการจั ด
การศึกษา
๒.๖) เกียรติประวัติของสถานศึกษา ไดแก รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูเรียน ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา
๒.๗) การนํา ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใชในการปรับ ปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
๓) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔) ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษา เปน การรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเรียงลําดับตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ประกอบดวย
ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4.1) ผลสั มฤทธิ์ หมายถึง ความสําเร็ จ ในการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา
ทั้งผลผลิต ผลลัพธ และผลสะทอน
4.2) จุ ดเดน หมายถึง แนวทาง วิธีการ หรือผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จหรือผลการปฏิบัติงานที่เปนแบบอยางที่ดีของสถานศึกษา
๔.3) จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นา หมายถึ ง ประเด็ น ที่ ส ถานศึ ก ษาควรนํ า มากํ า หนดแนวทางหรื อ
วิธีดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่กําหนด
๔.4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา หมายถึง แนวทาง วิธีการหรือประเด็นที่สถานศึกษาควร
ดําเนินการในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ
5) ผลการปฏิบัติงานที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) เปนการนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาตามมาตรฐานและประเด็ นการประเมินที่มีความโดดเดน สามารถเปน แบบอยางสําหรับสถานศึกษาอื่น
นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดเปนอยางดี
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๓.8.5 แนวทางการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
รายงานผลการประเมิ นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา เปน กระบวนการ
รวบรวมข อ มู ล สารสนเทศทั้ ง ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ งปริ ม าณจากผลการบริ ห ารจั ด การศึ กษาของสถานศึ ก ษา
มาวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน เพื่อสรุปผล
การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ เ กิ ด ขึ้ น และส ง ผลต อ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาที่ ส ถานศึ ก ษากํ า หนด
โดยการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา มีสาระสําคัญดังนี้
1) คําชี้แจง
2) คํานํา
3) สารบัญ
4) บทสรุปสําหรับผูบริหาร
5) ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
6) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7) ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8) ผลการปฏิบัติงานที่เปนแบบอยาง (Best Practice)
9) ภาคผนวก

