การประเมินคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา โดยหน่ วยงานต้ นสั งกัด

ดร.ประชาคม จันทรชิต
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
รักษาการในตาแหน่ ง ที่ปรึกษาด้ านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่ างอุตสาหกรรม

1. เอกสารเกีย่ วกับการประกันคุณภาพทีป่ รับปรุงใหม่
1.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิเกีย่ วกับการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และทีป่ รับปรุงแก้ ไข และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
1.2 คู่มอื การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)

1.3 คู่มอื การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่ วยงานต้ นสั งกัด
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)
1.4 แบบบันทึกข้ อมูลภาคสนาม การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่ วยงานต้ นสั งกัด
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)

1.1 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกีย่ วกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และทีป่ รับปรุงแก้ไข และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

1.1.1 ส่ วนที่ปรั บปรุ งคือ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชี วศึ กษา
พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
1) แนวปฏิบตั ิในการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7
2) เกณฑ์การตัดสิ นของตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 8.6, 8.8 และ 8.9
3) คาอธิบาย การคานวณ ประเด็นการพิจารณา และ เกณฑ์การตัดสิ น ของตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ดังนี้

เดิม

ปรับปรุง

1. ข้ อความในข้ อ 5. ข้ อ 6. และ ข้ อ 7. ของแนวปฏิบัติในการประกัน 1. ให้แก้ไขข้อความในข้อ 5. ข้อ ๖. และข้อ ๗. ของแนวปฏิบตั ิในการ
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็ นดังนี้
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็ นดังนี้
5. เกณฑ์ ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึ กษาและหน่ วยงาน 5. ให้สถานศึกษาดาเนินการตาม “เกณฑ์การดาเนินการตามมาตรฐาน
ต้ นสั งกัดประกอบด้ วย
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555” โดยมีเป้ าหมายให้เกิดผลในระดับคุณภาพ
(1) แต่ ละตัวบ่ งชี้ได้ คะแนนตามเกณฑ์ การตัดสิ นไม่ ต่ากว่ า 3 คะแนน “ดีมาก” ในทุกตัวบ่งชี้
และ
(2) แต่ ละมาตรฐานได้ คะแนนเฉลี่ยจากทุกตัวบ่ งชี้ ตามเกณฑ์ การ
ตัดสิ น ไม่ ต่ากว่ า 3.50 คะแนน
6. ในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในโดยสถานศึ ก ษา ถ้ า ตั ว บ่ ง ชี้ ใ ด
มาตรฐานใด ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน สถานศึ กษาต้ องวิเคราะห์ สาเหตุ
และพัฒนาให้ ผ่านเกณฑ์ การประเมินในปี ถัดไป ถ้ ายัง ไม่ ผ่ านเกณฑ์
การประเมินให้ หน่ วยงานต้ นสั งกัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุน และร่ วมกับสถานศึ กษาพัฒนาเพื่อให้ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน
ภายในปี ต่ อไป

6. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ถ้าตัวบ่งชี้ ใดอยู่
ในระดับ คุ ณ ภาพ“ต้อ งปรั บ ปรุ ง ” หรื อ “ต้อ งปรั บ ปรุ งเร่ ง ด่ ว น”
สถานศึกษาต้องวิเคราะห์สาเหตุ และพัฒนาให้อยู่ในระดับคุ ณภาพ
ตั้ง แต่ “พอใช้ ” ขึ้ นไปในปี ถั ด ไป ถ้ า ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ไ ด้ ใ ห้
หน่วยงานต้นสังกัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่ งเสริ ม สนับสนุน และ
ร่ วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพื่อให้อยู่ในระดับคุณภาพตั้งแต่ “พอใช้”
ขึ้นไปภายในปี ต่อไป

เดิม

ปรับปรุง

7. ในการประเมิ นคุ ณภาพภายในโดยหน่ วยงานต้นสังกัด เพื่ อ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อย่างน้อยหนึ่ง
ครั้ งในทุ กสามปี ถ้าตัวบ่งชี้ ใดอยู่ในระดับคุ ณภาพ “ต้องปรั บปรุ ง ”
หรื อ “ต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน” หน่วยงาน ต้นสังกัดต้องวิเคราะห์สาเหตุ
ให้ขอ้ เสนอแนะ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่ งเสริ ม สนับสนุ นและ
ร่ วมกับสถานศึกษาพัฒนา เพื่อให้อยู่ในระดับคุณภาพตั้งแต่ “พอใช้”
ขึ้นไป โดยให้มีการประเมินซ้ าในปี ถัดไป
2. เกณฑ์ การตัดสิ นตามตัวบ่ งชี้ที่ 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 8.6, 8.8 และ 8.9 2. ให้ ปรับปรุง “เกณฑ์ การตัดสิ น” ของตัวบ่ งชี้ที่ 1.1, 1.3, 1.6, 1.7,
รวม 8 ตัวบ่ งชี้ มีดังนี้
1.8, 8.6, 8.8 และ 8.9 รวม 8 ตัวบ่ งชี้ เป็ นดังนี้
เกณฑ์ การตัดสิ น
เกณฑ์ การตัดสิ น
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดย
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การตัดสิน
ค่าคะแนน
กาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป
ดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
ดี
ร้อยละ 70-79.99
4
สู ตรคานวณ ค่าคะแนน = ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา x 5
พอใช้
ร้อยละ 60-69.99
3
80
ต้ องปรับปรุง
ร้อยละ 50-59.99
2
7. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่ วยงานต้ นสั งกัด เพือ่ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษา อย่ างน้ อยหนึ่งครั้ งในทุก
สามปี ถ้ าตัวบ่ งชี้ใด มาตรฐานใด ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน หน่ วยงาน
ต้ นสั งกัดต้ องวิเคราะห์ สาเหตุ ให้ ข้อเสนอแนะ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ส่ งเสริ ม สนับสนุนและร่ วมกับสถานศึ กษาพัฒนาเพื่อให้ ผ่านเกณฑ์ การ
ประเมิน โดยให้ มกี ารประเมินซ้าในปี ถัดไป

ต้ องปรับปรุงเร่ งด่วน

ต่ากว่าร้อยละ 50

1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุ ง
ต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน

ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

เดิม

ปรับปรุง

3. “เกณฑ์ การตัดสิ น” ของตัวบ่ งชี้ที่ 1.4 และ 1.5 รวม 2 ตัวบ่ งชี้ มีดังนี้
เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ร้อยละ 65 ขึ้นไป
ร้อยละ 55–64.99
ร้อยละ 45-54.99
ร้อยละ 35-44.99
ต่ากว่าร้อยละ 35

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

3. ให้ ปรับปรุง “เกณฑ์ การตัดสิ น” ของตัวบ่ งชี้ที่ 1.4 และ 1.5
รวม 2 ตัวบ่ งชี้ เป็ นดังนี้
เกณฑ์ การตัดสิ น
ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ โดย
กาหนดผลจากประเด็นการพิจารณา ตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป
เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สู ตรคานวณ ค่าคะแนน = ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา x 5
50
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุ ง
ต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน

ค่าคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

เดิม

ปรับปรุง

4. “คาอธิบาย” “การคานวณ” “ประเด็นการพิจารณา” และ “เกณฑ์ การ
ตัดสิ น” ของตัวบ่ งชี้ที่ 1.3 มีดังนี้
คาอธิบาย
จานวนผู้เรี ยนในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน
มาตรฐานวิ ช าชี พ ตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการ
ประเมิน ผลการเรี ย นตามหลัก สู ต ร เทีย บร้ อยละกับ จ านวนผู้ เ รี ย นที่
ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร จาแนกตาม
ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ = จานวนผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
x 100
จานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสู ตร

4. ให้ แก้ ไข “คาอธิบาย” “การคานวณ” “ประเด็นการพิจารณา” และ
“เกณฑ์ การตัดสิ น” ของตัวบ่ งชี้ที่ 1.3 เป็ นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา
ร้ อยละของผู้เรี ยนที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานวิชาชี พเทียบกับ
ผู้ เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นครบทุ ก รายวิ ช าตามโครงสร้ างหลั ก สู ต ร
โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของจานวนผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน มาตรฐานวิชาชีพ
ในการประเมินครั้งแรก เทียบกับจานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสู ตร โดยพิจารณาจากภาพรวม
ของสถานศึกษา

คาอธิบาย
จ านวนผูเ้ รี ย นในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ที่ ผ่ า นเกณฑ์ก าร
ประเมิ นมาตรฐานวิชาชี พในการประเมิ นครั้งแรก เที ยบร้อยละกับ
จ านวนผู ้เ รี ย นที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นครบทุ ก รายวิ ช าตามโครงสร้ าง
หลักสู ตร จาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และ
ภาพรวมของสถานศึกษา
การคานวณ
ร้อยละ = จานวนผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในการประเมินครั้งแรก
x 100
จานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสู ตร

เดิม

ปรับปรุง

เกณฑ์ การตัดสิ น
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่ งด่วน

เกณฑ์ การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70-79.99
ร้อยละ 60-69.99
ร้อยละ 50-59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์ การตัดสิ น
ให้เ ที ย บบัญ ญัติ ไ ตรยางศ์ ทศนิ ย มสองต าแหน่ ง ไม่ ปั ด เศษ โดย
ก าหนดผลจากประเด็น การพิ จ ารณา ตั้ง แต่ ร้ อ ยละ 80.00 ขึ้ น ไป
เทียบได้ค่าคะแนน 5.00
สู ตรคานวณ ค่าคะแนน = ร้อยละจากประเด็นการพิจารณา x 5
80
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ค่าคะแนน
4.51 – 5.00

ดี

3.51 – 4.50

พอใช้

2.51 – 3.50

ต้ องปรับปรุ ง
ต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน

1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

1.2 คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)

1.2.1 สาระสาคัญ มีดงั นี้
1) เพื่อ เป็ นคู่ มือ ให้ ผ้ ู บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
2) เพือ่ เป็ นแนวทางในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3) เพือ่ เป็ นแนวทางในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.2.2 ส่ วนทีป่ รับปรุ ง ดังนี้
1) เอกสารหน้ าที่ 8

ภาพที่ 1.2 การดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

2) เอกสารหน้ าที่ 12

ภาพที่ 1.5 กรอบแนวคิดการจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3) เอกสารหน้ าที่ 13

ภาพที่ 1.6 ขั้น ตอนการจัด ท ามาตรฐานและตัว บ่ ง ชี้ ก ารประกัน คุ ณ ภาพ
ภายในของสถานศึกษา

4) เอกสารหน้ าที่ 27

ภาพที่ 3.1 ความสัมพันธ์ของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ในระบบการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

5) เอกสารหน้ าที่ 35-38 มีการแก้ไขปรับปรุ งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

6) เอกสารหน้ าที่ 40

ภาพที่ 5.1 ขั้นตอนการจัดทารายงานประเมินคุณภาพภายใน

1.3 คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่ วยงานต้ นสั งกัด
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)

1.3.1 สาระสาคัญ มีดงั นี้
1) เป็ นคู่มอื การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่ วยงานต้ นสั งกัด
2) ใช้ เ ป็ นแนวทางสาหรั บ ผู้ ต รวจประเมิน คุ ณ ภาพในสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ นไปในแนวทางเดีย วกั น
มีมาตรฐานและสามารถจาแนกคุณภาพสถานศึกษา รวมทั้งให้ คาแนะนาแก่ สถานศึกษาที่ได้ รับการประเมิน
ได้ อย่ างถูกต้ อง

1.3.2 ส่ วนทีป่ รับปรุ ง ดังนี้
1) เอกสารหน้ าที่ 16

ข้อ 2 ยกเลิก

2) เอกสารหน้ าที่ 19

ปรับปรุ งสรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด เป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา
ส่ วนที่ 2 การฝึ กอบรมวิชาชีพ

3) เอกสารหน้ าที่ 21

เพิ่มเติม “เอกลักษณ์”

4) เอกสารหน้ าที่ 22

ปรับปรุ งตารางเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา

ส่ วนที่ 2 การฝึ กอบรมวิชาชีพ
5) เอกสารหน้ าที่ 79

เพิ่มเติม บทที่ 6 การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด กรณี ประเมินซ้ า

1.4 แบบบันทึกข้ อมูลภาคสนาม
การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่ วยงานต้ นสั งกัด (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)

1.4.1 สาระสาคัญ มีดงั นี้
เพื่อเป็ นแบบบันทึกข้ อมูลภาคสนามการประเมินคุณภาพภายในการอาชี วศึ กษาโดยหน่ วยงานต้ น
สั งกัด เพื่อใช้ เป็ นแนวทางสาหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
มีมาตรฐานและสามารถจาแนกคุณภาพสถานศึกษา รวมทั้งให้ คาแนะนาแก่ สถานศึกษาที่ได้ รับการประเมิน
ได้ อย่ างถูกต้ อง

1.4.2 ส่ วนทีป่ รับปรุ ง ดังนี้
1) เอกสารหน้ าที่ 2

ยกเลิก ข้อ 3.2

2. สถานศึกษาทีเ่ ข้ ารับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่ วยงานต้ นสั งกัด
2.1 กลุ่ ม ที่ 1 สถานศึ ก ษาที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในโดยหน่ วยงานต้ นสั ง กั ด
ประจาปี การศึกษา 2557 จานวน 163 แห่ ง

2.2 กลุ่ ม ที่ 2 สถานศึ ก ษาที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในโดยหน่ วยงานต้ นสั ง กั ด
จานวน 207 แห่ ง

3. แนวทางการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่ วยงานต้ นสั งกัด ปี การศึกษา 2557
3.1 ให้ สถานศึกษาจัดให้ มกี ารประเมินคุณภาพภายในทุกปี การศึกษา นับตั้งแต่ เริ่มภาคเรียนที่ 1 จน
สิ้นสุ ดภาคเรียนฤดูร้อนของปี การศึกษา
3.2 ผู้เรี ยนในระดับ ปวช. และ ปวส. หมายถึงผู้เรี ยนปกติเรี ยนเต็มเวลา ผู้เรี ยนในระบบทวิภาคี
และผู้เรียนการเทียบโอนความรู้และเทียบโอนประสบการณ์
3.3 ให้ สถานศึกษาดาเนินการตาม “เกณฑ์ การดาเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555”
ซึ่งมีรายละเอียดของมาตรฐาน ตัวบ่ งชี้ คาอธิบาย ประเด็นการพิจารณา หลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา และ
เกณฑ์ การตัดสิ น

3.4 ในกรณีที่สถานศึ กษาที่มีหน้ าที่เฉพาะการฝึ กอบรมวิชาชี พ ต้ องดาเนินการการตามส่ วนที่ 1
การจัดการอาชีวศึกษา เฉพาะมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9 และมาตรฐานที่ 7 ตัวบ่ งชี้ที่
7.1 และส่ วนที่ 2 การฝึ กอบรมวิชาชี พ จานวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่ งชี้ รวม 2 ส่ วน จานวน 3 มาตรฐาน 18
ตัวบ่ งชี้ นั้น ให้ สถานศึกษาปรับเปลี่ยนข้ อความของส่ วนที่ 1 มาตรฐานที่ 3 และ มาตรฐานที่ 7 เฉพาตัวบ่ งชี้
ทีเ่ กีย่ วข้ องใน “เกณฑ์ การดาเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555” โดยเทียบเคียงกัน

3.5 ให้ สถานศึกษาดาเนินการตาม “เกณฑ์ การดาเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555”
โดยมีเป้ าหมายให้ เกิดผลในระดับคุณภาพ “ดีมาก” ในทุกตัวบ่ งชี้
3.6 ในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน โดยสถานศึ ก ษา ถ้ าตั ว บ่ ง ชี้ ใ ดอยู่ ใ นระดั บ คุ ณ ภาพ
“ต้ องปรั บปรุ ง” หรื อ “ต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน” สถานศึกษาต้ องวิเคราะห์ สาเหตุ และพัฒนาให้ อยู่ในระดับ
คุณภาพตั้งแต่ “พอใช้ ” ขึ้นไป ในปี ถัดไป ถ้ าไม่ สามารถปฏิบัติได้ ให้ หน่ วยงานต้ นสั งกั ด กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ ส่ งเสริม สนับสนุน และร่ วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพือ่ ให้ อยู่ในระดับคุณภาพตั้งแต่ “พอใช้ ” ขึน้
ไป ภายในปี ต่ อไป

3.7 ในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในโดยหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด เพื่ อ ติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอย่ างน้ อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี ถ้ าตัวบ่ งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้ องปรับปรุ ง”
หรื อ “ต้ องปรั บปรุ งเร่ งด่ วน” หน่ วยงานต้ นสั ง กัดต้ องวิเ คราะห์ สาเหตุ ให้ ข้ อเสนอแนะ กากับ ติ ดตาม
ตรวจสอบ ส่ งเสริม สนับสนุน และร่ วมกับสถานศึกษาพัฒนาเพือ่ ให้ อยู่ในระดับคุณภาพตั้งแต่ “พอใช้ ” ขึน้
ไปโดยให้ มกี ารประเมินซ้าในปี ถัดไป

3.8 คณะกรรมการประเมิน คุ ณ ภาพภายในการอาชี ว ศึ ก ษา ให้ เ ข้ า ตรวจประเมิน สถานศึ ก ษา
ระหว่ างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน สิ งหาคม 2558
3.9 จั ด ส่ งรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในการอาชี ว ศึ ก ษาโดยหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
ของสถานศึกษา ต่ อหน่ วยงานต้ นสั งกัด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

