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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ของ
สถานศึ กษาอาชี วศึกษาจาแนกตามระดับคุณภาพผลการรับรองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการประเมินตามกฎ
กระทรวงฯ และรายตัวบ่งชี้ และเสนอข้อเสนอแนะในการยกระดับคุณภาพการศึ กษาของสถานศึ กษาอาชี วศึ กษา
การวิจยั ดาเนิ นการโดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม จานวนทั้งหมด 782 แห่ ง และจัด ประชุ ม สนทนากลุ่ มกับผูม้ ี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย จานวน 17 คน เพื่ อ รั บ ฟั ง
ข้อคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะในการยกระดับคุ ณ ภาพการศึ กษา เครื่ องมื อการวิจยั ได้แก่ แบบบันทึ กข้อมูล และ
ประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1) สถานศึกษาอาชี วศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามทั้งหมดจานวน 782 แห่ ง จาแนก
ผลประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบสามตามระดับคุ ณ ภาพ ดังนี้ สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาที่ มีผ ลประเมิ นคุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบสามอยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 75 แห่ ง (ร้อยละ 9.59) ระดับดี จานวน 602 แห่ ง (ร้อยละ 76.98) ระดับ
พอใช้จานวน 75 แห่ ง (9.59) ระดับต้องปรับปรุ ง จานวน 21 แห่ ง (ร้อยละ 2.69) และระดับต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
จานวน 9 แห่ ง (ร้อยละ 1.15) ผลการรับรองมาตรฐานการศึกษา พบว่า สถานศึกษาอาชี วศึกษาได้รับรองมาตรฐาน
การศึกษาจานวน 621 แห่ ง (ร้อยละ 79.41) และไม่รับรองมาตรฐานการศึกษาจานวน 161 แห่ ง (ร้อยละ 20.59) มีผล
การประเมินเฉลี่ยในมาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายในสู งสุ ดอยู่ในระดับดี เท่ากับ 4.29 รองลงมา คื อ
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริ หารจัดการศึ กษา อยู่ในระดับดี เท่ ากับ 4.18 รองลงมาคื อมาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการ
เรี ย นการสอนที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ อยู่ในระดับ ดี เท่ า กับ 4.05 และผลการประเมิ น เฉลี่ ย อัน ดับ สุ ด ท้า ยคื อ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี เท่ากับ 3.75 เมื่อจาแนกรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ 4 ผลงานที่
เป็ นโครงงานทางวิชาชีพ หรื อสิ่ งประดิษฐ์ของผูเ้ รี ยนที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ มีผลการประเมินเฉลี่ยต่าที่สุด
บทความนี้เป็ นส่ วนหนึ่งจากข้อมูลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)
โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจยั จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
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เท่ากับ 2.45 มีระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับต้องปรับปรุ ง ผลการประเมินเฉลี่ยในตัวบ่งชี้ 5 ผลงานที่ เป็ นนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของครู ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ และผลการประเมินเฉลี่ยในตัวบ่งชี้ 2
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และทักษะที่ จาเป็ นในการทางาน มีผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 และ 3.19 ตามลาดับ มีระดับ
คุณภาพอยูใ่ นระดับพอใช้ ส่ วนตัวบ่งชี้อื่นมีผลการประเมินเฉลี่ยระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
2) ข้อเสนอแนะในการยกระดับคุ ณ ภาพการศึ กษาของสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาได้เสนอแนะตามมาตรฐานการ
ประเมินตามกฎกระทรวงฯ 4 มาตรฐาน คือ ด้านผลการจัดการศึกษา ด้านการบริ หารการศึกษา ด้านการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และด้านการประกันคุณภาพภายใน โดยเสนอแนวทางการดาเนิ นงานทั้งในระดับ
หน่วยงานต้นสังกัดและระดับสถานศึกษา
คาสาคัญ: การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม การสังเคราะห์ผลการประเมิน สถานศึกษาอาชีวศึกษา

Abstract
The purposes of this research were to synthesize the third-round of external quality assessment (20112015) for vocational education institutions as classified by the quality accreditation level, standardized
assessment under the Ministerial Regulations, and individual indicator; and to propose recommendations for
vocational institutions quality enhancement. The research was conducted by analyzing and synthesizing the
average scores of the external quality assessment results in the third round of vocational education institutions,
and synthesizing suggestions for the development from the third-round of external quality assessment reports of
782 institutions; and conducting a focus group discussion with 17 stakeholders to receive comments and
suggestions for quality enhancement. The research instruments used were a field note, and group discussion
issues. The data were analyzed by the percentage, mean, standard deviation and content analysis.
The research results were as follows:
1.All of the 782 vocational institutions assessed in the third-round (2011-2015) could be categorized by
the quality accreditation level as follows: 75 institutions (9.59%) certified as excellent, 602 institutions (76.98%)
certified as good, 75 institutions (9.59% ) certified as fair, 21 institutions (2.69% )certified as improvement
required, and 9 institutions (1.15%) certified as urgent improvement required. Regarding the overall educational
accreditation, 621 institutions (79.41%) were accredited, and 161 institutions (20.59%) were unaccredited. Based
on standardized assessment under the Ministerial Regulations, all of the 4 standards received the high rate of
assessment that can be ranged from the highest to the lowest as follows: The fourth standard- the standard of
internal quality assurance scored 4. 29, the second standard-educational administration scored 4. 18, the third
standard- student-centered classroom management scored 4.05, and the fourth standard- results of educational
management scored 3.75. Regarding individual indicator, it was found that the fourth indicator- utilization of
students’ projects or inventions was rated as improvement required ( 2. 45) which was the lowest, the fifth
114 | ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2560

การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

indicator- utilization of teachers’ innovations, creative works, or research, and the second indicator- students’
knowledge and skills necessary to work were rated as fair (2.57, 3.19 respectively), while the other indicators
were rated as good.
2. For vocational institution quality enhancement, it is recommended that vocational institutions should take into
account the Ministerial Regulations, namely results of educational management, educational administration,
student-centered classroom management, and internal quality assurance. Also suggestions for the implementation
are presented for both the organizational and institutional levels.
Keywords: The third-round External Quality Assessment, Synthesizing assessment results, Vocational education
institution

หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กาหนดความมุ่ งหมายและหลักการส าคัญ ในการจัด การศึ กษา โดยให้มีการกาหนด
มาตรฐานการศึ กษาและจัด ระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ กระดับ และประเภทการศึ กษา ในหมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาทุ กระดับประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก มาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ กษาและให้ ถือ ว่า การประกัน คุ ณ ภาพภายในเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการบริ ห ารการศึ กษาที่ ต ้อ ง
ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี ที่ เป็ นรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่ วยงานต้น
สั งกัด หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งและเปิ ดเผยต่ อ สาธารณชนเพื่ อรองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก มาตรา 49
กาหนดให้มีการจัดตั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ กษา หรื อ สมศ. มีฐานะเป็ นองค์การ
มหาชน ทาหน้าที่พฒั นาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคานึ งถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติ โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุก
แห่ งอย่างน้อ ยหนึ่ งครั้ งในทุ กห้าปี นับ ตั้งแต่ การประเมิ น ครั้ งสุ ด ท้ายและเสนอผลการประเมิ นต่ อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน
สมศ. ดาเนิ นการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกสถานศึ กษามาแล้วสามรอบ ได้แ ก่ การประเมิ นคุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) โดยไม่มีการตัดสิ นผลการประเมิน แต่เป็ นการประเมินเพื่อยืนยันสภาพจริ ง
ของสถานศึกษา ขณะเดียวกันถือเป็ นการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาให้ปฏิบตั ิได้ถูกต้องตามหลักการประกัน
คุณภาพการศึ กษา ส่ วนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) เป็ นการประเมินโดยนาผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อการรับรอง
มาตรฐานการศึ กษา และการดาเนิ นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ซึ่ งเป็ นการประเมิน
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เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ โดย
คานึงถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 สมศ. ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสามครบทุ ก ระดับ และ
ทุ ก ประเภทสถานศึ ก ษาแล้ว เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ ก ษาเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สมศ. จึงสนับสนุนทุนวิจยั ให้
คณะผูว้ ิจยั ดาเนิ นโครงการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินพร้อมทั้งจัดทาข้อเสนอแนะในการยกระดับคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาอาชี วศึกษา
จาแนกตามระดับคุณภาพผลการรับรองมาตรฐานการศึ กษา จาแนกตามมาตรฐานการประเมินตามกฎกระทรวงฯ
และจาแนกตามรายตัวบ่งชี้
2. เพื่อเสนอข้อเสนอแนะในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ดาเนิ นการโดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลคะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึ กษาอาชี วศึ กษา สังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเพื่ อการพัฒนาจากรายงานผลการประเมิ น
คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึ กษาอาชี วศึ กษา และจัด ประชุ มสนทนากลุ่ม (Focus
Group) กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders)ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนจากหน่วยงานต้นสังกัด ผูแ้ ทนจาก
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ผูป้ ระเมินภายนอก และพ่อแม่ผปู ้ กครอง รวม 17 คน เพื่อรับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ข้อมูลที่นามาสังเคราะห์ ประกอบด้วย ข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) (ราย
ตัวบ่งชี้ ) ที่ ได้รับการรับรองผลการประเมิน จากคณะกรรมการบริ หาร สมศ. และข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาอาชี วศึกษา จานวนทั้งหมด 782 แห่ ง รวมทั้งเอกสารและ
รายงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.แบบบันทึกข้ อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งคุณภาพจากรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
2.แบบสั ม ภาษณ์ แบบมี โครงสร้ าง คื อ ประเด็ น ที่ ใช้ ในการอภิ ป รายในการจัด ประชุ ม สนทนากลุ่ ม
ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา
116 | ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2560

การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ รวบ รวมข้ อ มู ล ใน งาน วิ จั ย สั ง เคราะห์ ผลการป ระเมิ น คุ ณ ภ าพ ภ ายน อกรอบ ส าม
(พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึ กษาอาชี วศึ กษา ประกอบด้วย 2 กิ จกรรมหลัก ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การศึ กษาเอกสารเกี่ ยวกับผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสามและการประชุ มสนทนากลุ่ ม เพื่ อน ามาสู่
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 การเก็บรวบรวมข้ อ มู ลจากการศึ ก ษาเอกสาร ได้แ ก่ การศึ กษาเอกสารคู่มือการประเมิ น
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของ
สถานศึกษาอาชี วศึกษา จากฐานข้อมูล สมศ. และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึ กษาอาชี วศึ กษา ที่ ได้รับการประเมินและรั บรองคุ ณ ภาพการศึ กษาจาก สมศ. ใน
ระหว่ าง พ.ศ.2554 - 2558 เอกสารหลัก ที่ เป็ นข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ และฐานข้อ มู ล ที่ น ามาใช้ในการวิจัย สั งเคราะห์
ประกอบด้วย
1) รายงานผลการป ระเมิ น คุ ณ ภาพ ภายนอกรอบ สาม (พ .ศ. 2554 -2558) ของสถานศึ กษ า
อาชี ว ศึ ก ษาจ านวนทั้ งหมด 782 แห่ ง ที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองจาก สมศ. แล้ว ซึ่ งจัด เก็ บ อยู่ ในรู ป ของแฟ้ มข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์
2) ฐานข้อมูลภูมิหลัง คุ ณลักษณะของสถานศึ กษา และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.
2554-2558) ของสถานศึ กษาอาชี วศึ กษา จานวนทั้งหมด 782 แห่ งครอบคลุมสถานศึ กษาประเภทวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีจานวน 48 แห่ ง วิทยาลัยการอาชี พ จานวน 142 แห่ งวิทยาลัยสารพัดช่ าง จานวน 54 แห่ ง วิทยาลัยอาชี วศึ กษา
จานวน 61 แห่ งวิทยาลัยเทคนิ ค จานวน 116 แห่ ง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ จานวน 9 แห่ ง และสถานศึ กษาเอกชน
จานวน 352 แห่ง
3) คู่ มื อ มาตรฐาน ตั ว บ่ ง ชี้ และเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา เพื่ อ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
กิ จ กรรมที่ 2 การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล โดยการจั ด ประชุ ม สนทนากลุ่ ม กั บ ผู ้มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
ซึ่ งประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทนจากหน่วยงานต้นสังกัด ผูแ้ ทนจากสถานศึกษา ผูป้ ระเมินภายนอก และพ่อแม่
ผูป้ กครอง รวม 17 คน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)ของสถานศึ กษาอาชี วศึ กษา
จาแนกตามคุณลักษณะสถานศึ กษา โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ นาเสนอผลการวิเคราะห์เป็ นจานวนและร้อยละ
ของสถานศึ ก ษาที่ ได้ รั บ การรั บ รอง/ไม่ รั บ รองคุ ณ ภาพ และระดั บ คุ ณ ภาพการด าเนิ นงาน ตลอดจน
การนาเสนอผลการประเมินในรู ปตารางแจกแจงความถี่ แผนภูมิ และกราฟ
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2. การวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558)ของสถานศึ ก ษา
อาชี วศึ กษา จาแนกตามมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ กลุ่มตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิ เคราะห์ ข ้อ เสนอแนะเพื่ อ การพัฒ นาจากรายงานผลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ. 2554 –2558) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
4. การวิเคราะห์ผลจากการประชุมสนทนากลุ่มกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการสั งเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ค ณ ะ วิ จั ย ไ ด้ สั งเค ร าะ ห์ ผ ล ก าร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ าพ ภ าย น อ ก ร อ บ ส าม (พ .ศ . 2554 - 2558)
ของสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาทั้งหมดจานวน 782 แห่ ง นาเสนอผลในภาพรวมทั้งประเทศ จาแนกตามระดับคุ ณ ภาพและ
ผลการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาแนกตามมาตรฐานการประเมินตามกฎกระทรวงฯ และจาแนกตามรายตัวบ่งชี้
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลการสั งเคราะห์ ผ ลการประเมินคุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) จาแนกตามระดับ
คุณภาพและผลการรับรองมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษาอาชี วศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) จาแนกผล
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามระดับคุณภาพ ดังนี้ มีผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามอยู่ในระดับดี
มาก จานวน 75 แห่ ง (ร้อ ยละ 9.59) ระดับ ดี จานวน 602 แห่ ง (ร้อ ยละ 76.98) ระดับ พอใช้ จานวน 75 แห่ ง
(9.59) ระดับต้องปรับปรุ ง จานวน 21 แห่ ง (ร้อยละ 2.69) และระดับต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน จานวน 9 แห่ ง (ร้อยละ
1.15) สถานศึกษาอาชี วศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) มีผลการรั บรอง
มาตรฐานการศึกษา ดังนี้ สถานศึกษาอาชี วศึกษาได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจานวน 621 แห่ ง (ร้อยละ 79.41)
และไม่รับรองมาตรฐานการศึกษาจานวน 161 แห่ ง (ร้อยละ 20.59)เมื่อจาแนกตามประเภทของสถานศึกษา พบว่า
สถานศึกษาเอกชนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาน้อยที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 61.08 ส่ วนสถานศึกษาประเภท
อื ่น ๆ ได้รับ การรับ รองมาตรฐานการศึก ษาร้อ ยละ 86.89 – 97.41 และจาแนกตามสังกัด พบว่า สถานศึก ษา
อาชี วศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา (สอศ.) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษามากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 96.14 รองลงมาคือ สถานศึกษาอาชี วศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาร้อยละ 66.67 และสถานศึกษาอาชี วศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน (สช.) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาร้อยละ 60.44
2. ผลการสั งเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) จาแนกตามมาตรฐาน
การประเมินตามกฎกระทรวงฯ
สถานศึกษาอาชี วศึ กษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)ในภาพรวมมีผล
การประเมินเฉลี่ยในมาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายในสูงสุ ดอยูใ่ นระดับดี เท่ากับ 4.29ในมาตรฐานนี้ ส่วนใหญ่มีผล
118 | ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2560

การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

การประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดี จานวน 372 แห่ ง (ร้อยละ 47.57)รองลงมาผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดี มาก จานวน 325
แห่ ง (ร้อยละ 41.56)ผลการประเมินเฉลี่ยรองลงมาคือมาตรฐานที่ 2 ด้านการบริ หารจัดการศึ กษา อยู่ในระดับดี เท่ากับ 4.18 ใน
มาตรฐานนี้ ส่วนใหญ่มีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดี จานวน 458 แห่ ง (ร้อยละ 58.57)รองลงมาผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีมาก จานวน 249 แห่ง (ร้อยละ 31.84)ผลการประเมินเฉลี่ยรองลงมาคือมาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ อยูใ่ นระดับดี เท่ากับ 4.05 ในมาตรฐานนี้ส่วนใหญ่มีผลการประเมินเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดีมาก จานวน 392 แห่ ง
(ร้อยละ 50.13)รองลงมาผลการประเมิ นเฉลี่ยอยู่ในระดับดี จานวน 189 แห่ ง (ร้อยละ 24.17)และผลการประเมิ นเฉลี่ ยอันดับ
สุ ดท้ายคือ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี เท่ากับ 3.75ในมาตรฐานนี้ ส่วนใหญ่มีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่
ในระดับดี จานวน 594 แห่ง (ร้อยละ 75.96)รองลงมาผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 136 แห่ง (ร้อยละ 17.39)เมื่อ
จาแนกตามประเภทสถานศึกษา พบว่า วิทยาลัยการอาชี พ วิทยาลัยเทคนิ ค วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี และวิทยาลัยอาชี วศึ กษา มี ผลการประเมิ นเฉลี่ ยใกล้เคี ยงกันในแต่ ละมาตรฐานการประเมิ นตามกฎ
กระทรวงฯ โดยที่ ผ ลการประเมิ น เฉลี่ ยอยู่ในระดับ ดี มี ค่ าเท่ ากับ 3.93 – 4.54 และสถานศึ กษาเอกชนมี ผ ลการ
ประเมินเฉลี่ยต่าสุ ดในทุกมาตรฐานการประเมินตามกฎกระทรวงฯ
3. ผลการสั งเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) จาแนกตามรายตัวบ่ งชี้
สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาที่ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554 - 2558) มีการประเมิ น
เฉลี่ยต่ าที่ สุดในตัวบ่งชี้ 4 ผลงานที่ เป็ นโครงงานทางวิชาชี พ หรื อสิ่ งประดิ ษฐ์ของผูเ้ รี ยนที่ ได้นาไปใช้ประโยชน์
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุ ง เท่ากับ 2.45 รองลงมา คื อ ผลการประเมินเฉลี่ยในตัวบ่งชี้ 5 ผลงานที่ เป็ น
นวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของครู ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ ระดับคุ ณ ภาพอยู่ในระดับ
พอใช้ เท่ากับ 2.57 และผลการประเมินเฉลี่ยในตัวบ่ งชี้ 2 ผูเ้ รี ยนมี ความรู ้และทักษะที่ จาเป็ นในการทางาน ระดับ
คุณภาพอยูใ่ นระดับพอใช้ เท่ากับ 3.19 ส่ วนตัวบ่งชี้อื่นมีผลการประเมินเฉลี่ยระดับคุณภาพอยูใ่ นระดับดี
4. ข้ อเสนอแนะในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ด้ านผลการจัดการศึกษา
1) หน่วยงานต้นสังกัดควรสร้างหน่ วยงานแนะแนวอาชี พ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมในการส่ งเสริ มแรงจูงใจ
ในการประกอบอาชี พทั้งแนะแนวลักษณะงาน สถานที่ทางาน โดยการประสานงานสร้างภาคีเครื อข่ายกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยจัดขึ้นเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้มีช่องทาง
ในการเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาของตนเองในการประกอบอาชีพ
2) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมแนะแนวอาชี พที่เข้มแข็งในการส่ งเสริ มแรงจูงใจในการประกอบอาชีพใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยนทั้งแนะแนวลักษณะงานสถานที่ทางานอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกภาคการศึกษา เพื่อให้
ผูส้ าเร็ จการศึกษาได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งควรพัฒนาระบบการติดตามผูท้ ี่
สาเร็ จการศึ กษาในหลายช่ องทาง เช่ น โทรศัพท์ Internet และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่ วยจัดการและบันทึ กไว้เป็ น
ฐานข้อ มู ล แยกระดับ สาขาอย่ างเป็ นระบบโดยใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศช่ ว ย เช่ น Web board หรื อ Social
Network และนาข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ไปทางานในสถานประกอบการและศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมา
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสังคม
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3) การประเมินความรู ้และทักษะที่ จาเป็ นในการทางานของผูเ้ รี ยน ที่ ผ่านมาใช้ผลการสอบการทดสอบ
ทางการศึ กษาระดับชาติ อาชี วศึ กษา หรื อ V-NET ซึ่ งไม่สอดคล้องกับความรู ้ และทักษะที่ จาเป็ นในการทางาน
เนื่ องจาก V-NET เป็ นการสอบวิชาสามัญ แต่ การเรี ยนในระดับอาชี วศึ กษาจะมุ่งเน้นทักษะการปฏิ บตั ิ แต่ วิช า
สามัญ ยังคงมี ค วามส าคัญ เนื่ อ งจากเป็ นพื้ น ฐานที่ จะสามารถท าให้ผูเ้ รี ย นต่ อยอดองค์ค วามรู ้ แ ละสร้ างสรรค์
นวัตกรรมต่างๆ ได้ ประกอบกับที่ ผ่านมาผูเ้ รี ยนไม่เห็ นความสาคัญของคะแนนสอบ V-NET เนื่ องจากคะแนน
สอบดังกล่ าวไม่ มีผลกับผูเ้ รี ยนโดยตรงในการเรี ย นและการประกอบอาชี พ จึ งควรพิ จารณาร่ วมกับ การสอบ
มาตรฐานวิชาชี พ หรื อ VQ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ผูเ้ รี ยนต้องใช้จริ งในการประกอบอาชี พและการดารงชี วิตและจะทาให้
ผูเ้ รี ย นเห็ น ความส าคัญ มากยิ่ งขึ้ น เนื่ อ งจากมี ผ ลเชื่ อ มโยงถึ งการประกอบอาชี พ หลังส าเร็ จการศึ กษา ดังนั้น
หน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ควรร่ วมกันการวางแผนในการ
ประเมิ นความรู ้และทักษะที่ จาเป็ นในการทางานของผูเ้ รี ยน ให้เ กิ ดการวัดและประเมินที่ ตรงตามสภาพจริ งมาก
ที่ สุ ด ตลอดจนการสร้ างเครื่ องมื อ ในการวัด และประเมิ น ผลให้ เป็ นมาตรฐานและสะท้อ นการจัด การศึ กษา
อาชีวศึกษา เช่น ควรมีผอู ้ อกข้อสอบทั้งผูท้ รงคุณวุฒิและผูท้ ี่มีประสบการณ์การสอนอาชีวศึกษาในสาขาต่างๆ
4) สถานศึ กษาควรจัดระดมสมองผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน กรรมการสถานศึ กษา และผูป้ กครอง ให้มีส่วน
ร่ วมในการกาหนดเป้ าหมายและแผนงาน/โครงการในการสร้างผลงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั ของครู และ
นักเรี ยน เพื่ อสร้างกลยุทธ์และแนวทางในการปฏิ บตั ิ ท้ งั ด้านปริ มาณและคุณภาพให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดาเนิ นงานการสร้างผลงานหรื อการต่อยอดผลงานที่
มีคุณภาพ และควรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนจัดทาโครงการบริ การวิชาการและวิชาชี พให้ตรงสาขาหรื อได้
ใช้องค์ความรู ้และประสบการณ์จากการเรี ยนในสาขาที่ ตนเรี ยนมาทาโครงงานที่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึ กษาหรื อชุ มชนให้มากขึ้ น และส ารวจความพึ งพอใจของผูใ้ ช้งานทุ กชิ้ นเพื่ อนาผลไปพัฒ นาปรั บปรุ ง
คุณภาพให้ดีข้ ึนและจัดทาระบบฐานข้อมูลผลงานให้สามารถสื บค้นได้ง่าย
5) ครู ค วรน าผูเ้ รี ย นออกส ารวจความต้อ งการของชุ มชนหรื อ น าปั ญ หาหรื อ ข้อเสนอแนะจากสถาน
ประกอบการ หน่ วยงานหรื อองค์กรภายนอกมาต่อยอด เพื่ อสามารถจัดทาผลงานให้มีคุณ ภาพมากขึ้ น ตรงตาม
ปัญหาและความต้องการตลอดจนสร้างแรงจูงใจสนับสนุนผลงานให้สามารถนาไปเผยแพร่ และนาไปใช้ประโยชน์
ให้ครบทุกระดับ ในการผลิตผลงานวิจยั นวัตกรรมสิ่ งประดิ ษฐ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนและบริ การ
ชุมชน
6) การจัดทาโครงงานและนวัต กรรมต่ างๆ มี ค่าใช้จ่ายค่ อนข้างสู ง สถานศึ กษาหลายแห่ งไม่ สามารถ
สนับสนุนนักศึกษาได้เต็มที่ เนื่ องจากขาดงบประมาณ ดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดหา จัดสรร และสนับสนุน
งบประเมินในการจัดทาโครงงานและนวัตกรรมต่างๆ ให้ทวั่ ถึง อาจจะใช้วิธีการจัดประกวดแข่งขัน/ เวทีนาเสนอ
ในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค เป็ นต้น เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและให้รางวัล
7) สถานศึกษาควรมีการสารวจความต้องการของชุมชนก่อนที่จะออกให้บริ การวิชาการหรื อวิชาชี พเพื่อ
เป็ นการตอบสนองความต้องการที่ แท้จริ ง และควรมี การติ ดตามผลและให้ความสาคัญ ต่ อการพัฒ นาอาชี พให้
เกิ ดขึ้ นจริ งและมี ความยัง่ ยืนโดยการพัฒนากระบวนการดาเนิ นโครงการส่ งเสริ มและฝึ กอาชี พสู่ ชุมชนให้ครบ
120 | ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2560

การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

องค์ประกอบของการทาธุ รกิจคือ การผลิตสิ นค้า การขาย การเงิน การบัญชี และบุคคลโดยใช้ความเชี่ ยวชาญของ
วิทยาลัยนาสู่แบบอย่างที่ดีให้กบั สถานศึกษาอื่นที่ดาเนินโครงการส่ งเสริ มอาชีพและฝึ กอาชีพสู่ชุมชนด้วย
ด้ านการบริหารการจัดการศึกษา
1) สถานศึ กษาควรจัดระดมสมองผูบ้ ริ หาร ครู นักเรี ยน กรรมการสถานศึ กษา และผูป้ กครอง ให้มีส่วน
ร่ วมในการกาหนดกรอบวิสัย ทัศ น์ เป้ าหมายตลอดจนกลยุทธ์ ที่จะใช้พ ัฒ นาสถานศึ กษาให้ชัด เจนและจัด ท า
แผนพัฒนาระยะ 10 ปี แผนพัฒนาระยะ 5 ปี และแผนปฏิบตั ิการประจาปี พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้กบั บุคลากร
ได้ร่วมกันนาไปปฏิ บตั ิ ให้บรรลุเป้ าหมายโดยการปฏิ บตั ิ งานในครบตามกระบวนการ PDCA เพื่อพัฒนาผลการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษาให้ระบุรายละเอียดของแต่ละฝ่ าย สาขางานและกิจกรรม เพื่อให้
บรรลุตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้การทางานของทุกฝ่ ายเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2) สถานศึกษาควรจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพในการสนับสนุนให้บุคลากรได้พฒั นาศักยภาพของตนเอง โดยการจัดทาโครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ครู
ภายในสถานศึ กษาในทุกภาคเรี ยนหรื อจัดส่ งครู เข้ารับการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พเฉพาะกับสถานประกอบการ
เพื่อที่ ครู จะได้มีทกั ษะที่ เชี่ ยวชาญและนามาประยุกต์ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยกการสอนให้กบั ผูเ้ รี ยน พร้อมทั้ง
จัดหาทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและงานวิจยั
3) สถานศึ กษาควรพัฒนางานระบบฐานข้อมูลที่ สามารถเชื่ อมโยงข้อมูลทุกส่ วนอย่างเป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิ ภาพให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี อย่างต่อเนื่ องเหมาะสมและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระเบียบ เพื่อ
ประหยัดเวลาลดภาระงานและความซ้ าซ้อน สะดวกในการบริ หารจัดการ
4) หน่ วยงานต้นสังกัดควรเข้าไปดูแลและให้คาแนะนาแก่สถานศึ กษาในสังกัด ในเรื่ องของการจัดทา
แผนพัฒนาสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร และพัฒนางานระบบฐานข้อมูลของสถานศึ กษาในสังกัด เพื่อรองรับ
สถานศึกษาที่มีขนาดเล็กและยังไม่มีความพร้อมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณให้กบั
สถานศึกษาในสังกัดอย่างเพียงพอ
5) หน่วยงานต้นสังกัดควรสร้างความร่ วมมือกับชุมชน องค์กรสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐหรื อ
เอกชนทีมีความพร้อมด้านวัสดุและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย ในการจัดทรัพยากร และจัดกิ จกรรมร่ วมกันให้สถานศึกษา
ในสังกัดได้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชนท้องถิ่น
ด้ านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
1) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม/โครงการส่ งเสริ มการจัดการศึกษาที่เน้นการฝึ กประสบกาณ์จริ ง เช่น สาขา
บัญชี จัดกิ จกรรมการให้บ ริ การด้านการจัดอบรมทาบัญชี ครั วเรื อนหรื อเปิ ดธนาคารจาลองให้นักศึ กษาได้รับ
ประสบการณ์ ตรงจากการปฏิ บตั ิ งานจริ งสาขาการตลาด จัดทาโครงการ SME หรื อการจัดการบริ ษทั จาลองให้
นักศึ กษาได้หัดทาธุ รกิ จเพื่อสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว เป็ นต้น พร้อมทั้งจัดประชุ มร่ วมกันระหว่างสถาน
ประกอบการกับสถานศึกษา เพื่อกาหนดหลักการแนวทางในการฝึ กประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนให้ตรงกับสาขาวิชาที่
เรี ยน และควรทาความร่ วมมื อกับสถานประกอบการในท้องถิ่ นเพื่ อจัดส่ งนักศึ กษาเข้าฝึ กประสบการณ์ อย่าง
ต่อเนื่อง
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2) สถานศึ กษาควรดาเนิ นโครงการพัฒนาครู ทางด้านการสอน วิธีสอน สื่ อการสอนวัดและประเมินผล
การทาวิจยั และการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนให้มากขึ้น โดยเฉพาะวิธีสอนแบบใหม่ๆ เช่ น การสอนแบบ Project-based
learning และ Problem-based learning เป็ นต้น โดยสร้างความร่ วมมื อกับสถานศึ กษาหรื อสถาบันอุดมศึ กษาที่ มี
ความชานาญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ครู พฒั นาและปรับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะที่จาเป็ นในการทางาน พร้อมทั้งผูส้ อนควรนาผลการทดสอบ V – Net
ของผูเ้ รี ยนไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ที่สามารถบูรณาการความรู ้ดา้ นทักษะพื้นฐาน
3) สถานศึกษาควรมีระบบการกากับ ติดตาม และประเมินการสอนของครู เป็ นประจาทุกปี การศึกษา เช่น
การสอบสอน โดยการให้ครู ในแต่ละสาขาวิชาผลัดกันเป็ นครู และผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
1) สถานศึกษาควรมีการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพ
การศึ กษาให้กับ ครู อาจารย์ และผูเ้ รี ยน และสร้ างการมี ส่ วนร่ วมของบุ ค ลากรในสถานศึ กษาเพื่ อด าเนิ นงาน
ประเมินคุณภาพภายในให้ขบั เคลื่อนเป็ นรู ปธรรมอย่างต่อเนื่ อง และปรับปรุ งกระบวนการดาเนิ นงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA ให้มีความสมบูรณ์ มากขึ้ น และมีการนาผลการประเมินที่ ได้จากการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึ กษาโดยต้นสังกัดมาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาสถานศึ กษา และบรรจุไว้ในแผนปฏิ บตั ิ การประจาปี
พร้อมทั้งมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและรายงานผลอย่างเป็ นระบบ
2) หน่วยงานต้นสังกัดควรสร้างความตระหนัก ความรู ้ ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้สถานศึ กษาในสังกัด พร้อมทั้งมี ระบบการกากับ ติ ดตาม ให้การช่ วยเหลือแนะนาในการพัฒนางานประกัน
คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ นประจ าทุ ก ปี และน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อนามาวางแผนและกาหนดนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา

อภิปรายผลการสั งเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จากการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ส ถ า น ศึ ก ษ า อ า ชี ว ศึ ก ษ า จ า แ น ก ต า ม ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ผลการรับรองมาตรฐานการศึกษาเมื่อจาแนกตามภูมภิ าคพบว่า สถานศึกษาที่ต้ งั อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อได้รับการ
รั บ รองมาตรฐานการศึ กษาน้ อ ยที่ สุ ดคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 70.85 รองลงมา คื อ สถานศึ กษาที่ ตั้ งอยู่ ในกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑลคิ ดเป็ นร้ อยละ 73.53 ส่ วนสถานศึ กษาที่ ต้ ั งอยู่ ในภาคอื่ นๆ ได้ รั บการรั บ รองมาตรฐานการศึ กษา
ร้ อยละ 79.45 – 89.47จ าแนกตามที่ ต้ ั ง พบว่ า สถานศึ กษาที่ ตั้ งอยู่ ในเมื องได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการศึ กษา
ร้อยละ 80.57 ซึ่ งมากกว่าสถานศึกษาที่ต้ งั อยู่นอกเมืองที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาร้อยละ 78.06 จะเห็นได้วา่ ในแต่
ละภูมิภาคจะมีจานวนสถานศึ กษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึ กษาใกล้เคี ยงกัน แสดงว่าภูมิภาคไม่มีผลต่ อการรับรอง
มาตรฐานการศึ กษา เช่ นเดี ยวกั บ ที่ ตั้ งของสถานศึ กษา ไม่ ว่ าสถานศึ กษาจะตั้ งอยู่ ในเมื องและนอกเมื อง
จะมีจานวนสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาใกล้เคียงกัน แสดงว่าที่ต้ งั ของสถานศึกษาไม่มีผลต่อการรับรอง
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มาตรฐาน การศึ กษ า ส อดคล้ องกั บ ผลการสั งเค ราะห์ ผลการป ระเมิ น คุ ณ ภ าพ ภ ายน อกรอบ ส าม
(พ.ศ. 2554-2558) ระยะครึ่ งวงจรด้านการอาชี วศึ กษา (อิ ทธิ พ ัทธ์ สุ วทันพรกูลและรณิ ดา เชยชุ่ ม, 2557) ซึ่ งใช้ข ้อมู ลของ
สถานศึ กษา 547 แห่ งคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 70.22 ได้ ท าการทดสอบสถิ ติ ค่ าเอฟ พบว่ าสถานศึ กษาในเขตเมื องมี
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าสถานศึกษานอกเขตเมืองอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และสถานศึกษาที่มีภูมิภาคต่างกันมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานศึกษาอาชี วศึกษาจาแนกตามระดับคุณภาพและผลการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาเมื่อจาแนกตามขนาด พบว่า สถานศึกษาที่มีขนาดกลางได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษามากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 87.50 รองลงมา คือ สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาร้อยละ 80.33
และสถานศึก ษาที ่ม ีข นาดเล็ก ได้ร ับ การรองรองมาตรฐานการศึก ษาร้อ ยละ 74.52 ตามล าดับ จะเห็น ว่า
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามดีกว่าสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระยะครึ่ งวงจรด้าน
การอาชี วศึกษา (อิทธิ พทั ธ์สุวทันพรกูลและรณิ ดา เชยชุ่ม, 2557) ที่ได้ทาการสังเคราะห์ไว้ในรอบครึ่ งวงจร และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุ วิทย์ยอดสละ (2554, น. 10) ซึ่ งพบว่า “โรงเรี ยนขนาดเล็กส่ วนใหญ่มีคุณภาพ
และมาตรฐานต่า ากว่าโรงเรี ยนขนาดกลางและขนาดใหญ่เนื่ องจากพื้ นฐานความขาดแคลนทั้งงบประมาณวัสดุ
ครุ ภณ
ั ฑ์ขาดแคลนครู ท้ งั ปริ มาณและคุณภาพขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่ องจากชุมชน”
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานศึกษาอาชี วศึกษาจาแนกตามระดับคุณภาพและผลการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาเมื่อจาแนกตามสั งกัด พบว่า สถานศึกษาอาชี วศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา (สอ
ศ.) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษามากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 96.14 รองลงมาคือ สถานศึกษาอาชี วศึกษาสังกัด
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ ่น (อปท.) ได้รับ การรับ รองมาตรฐานการศึก ษาร้อ ยละ 66.67 และสถานศึก ษา
อาชี วศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาร้อยละ
60.44 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระยะครึ่ ง
วงจรด้านการอาชี วศึกษา (อิทธิ พทั ธ์สุวทันพรกูลและรณิ ดา เชยชุ่ม, 2557) ซึ่ งได้สงั เคราะห์ผลการประเมินในครึ่ ง
วงจรพบว่า สถานศึกษาในสังกัดสอศ. มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าสถานศึ กษาในสังกัดสช. อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่ อ งมาจากที่ ส ถานศึ ก ษาในสั งกัด สช. ขาดงบประมาณในการด าเนิ น การในด้านต่ า งๆ
โดยเฉพาะงบประมาณในการสนับสนุนงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สังเกตได้จากการผลการสังเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในงานวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเฉลี่ยต่า
ที่ สุดในตัวบ่ งชี้ 4 ผลงานที่ เป็ นโครงงานทางวิชาชี พ หรื อสิ่ งประดิ ษฐ์ของผูเ้ รี ยนที่ ได้นาไปใช้ประโยชน์ระดับ
คุ ณ ภาพอยู่ในระดับ ต้องปรั บ ปรุ ง เท่ ากับ 2.45 รองลงมา คื อ ผลการประเมิ น เฉลี่ ย ในตัวบ่ งชี้ 5 ผลงานที่ เป็ น
นวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของครู ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ ระดับคุ ณ ภาพอยู่ในระดับ
พอใช้ เท่ ากับ 2.57 และจากการประชุ มสนทนากลุ่ม พบว่า การจัดทาโครงงานและนวัตกรรมต่ างๆ มีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสู ง สถานศึ กษาหลายแห่ งไม่สามารถสนับสนุ นนักศึ กษาได้เต็มที่ เนื่ องจากขาดงบประมาณ โดยเฉพาะ
สถานศึ กษาเอกชน ซึ่ งมีงบประมาณจากัด ส่ งผลให้ตวั บ่งชี้ ที่ 4 และ 5 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็ นส่ วนใหญ่ จึ ง
ทาให้สถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ
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4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานศึกษาอาชี วศึ กษาจาแนกตามมาตรฐานการประเมินตามกฎกระทรวงฯใน
ภาพรวมมีผลการประเมินเฉลี่ยในมาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายในสูงสุ ดอยูใ่ นระดับดี เท่ากับ 4.29 ผลการประเมิน
เฉลี่ ยรองลงมาคื อมาตรฐานที่ 2 ด้านการบริ หารจัดการศึ กษา อยู่ในระดับดี เท่ ากับ 4.18ผลการประเมิ นเฉลี่ ยรองลงมาคื อ
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ อยู่ในระดับดี เท่ากับ 4.05 และผลการประเมินเฉลี่ยอันดับ
สุ ดท้ายคือ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา อยูใ่ นระดับดี เท่ากับ 3.75 ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถานศึกษาอาชี วศึกษาจาแนกตามมาตรฐานการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ โดยภาพรวมในแต่ละระดับคุณภาพตาม
กลุ่มตัวบ่งชี้ มีผลประเมินเฉลี่ยมากที่สุดในกลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์และเอกลักษณ์ คือ มีผลประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากเท่ ากับ 4.33 รองลงมา คื อ กลุ่ ม ตัวบ่ งชี้ มาตรการส่ งเสริ ม มี ผ ลประเมิ น เฉลี่ ย อยู่ในระดับ มากเท่ ากับ 4.29
และกลุ่มตัวบ่ งชี้ พ้ื นฐานมี ผลประเมิ นเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มากเท่ ากับ 3.78 จะเห็ นได้ว่า มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัด
การศึ กษา มี คะแนนเฉลี่ ยต่ ากว่ามาตรฐานอื่ นเหมื อนกับกลุ่มตัวบ่ งชี้ พ้ื นฐานที่ มีค ะแนนเฉลี่ ยต่ ากว่ากลุ่ มตัวบ่ งชี้ อื่น
ซึ่ งเป็ นภารกิ จส าคัญ ของการจัด การศึ ก ษา และเมื่ อ วิ เคราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสามของ
สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาจาแนกตามรายตัวบ่งชี้ มีการประเมินเฉลี่ยต่ าที่ สุดในตัวบ่งชี้ 4 ผลงานที่ เป็ นโครงงานทาง
วิชาชี พ หรื อสิ่ งประดิ ษฐ์ของผูเ้ รี ยนที่ ได้นาไปใช้ประโยชน์ระดับคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุ ง เท่ากับ 2.45
รองลงมา คือ ผลการประเมินเฉลี่ยในตัวบ่งชี้ 5 ผลงานที่ เป็ นนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
ของครู ที่ ไ ด้น าไปใช้ ป ระโยชน์ ระดั บ คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดับ พอใช้ เท่ า กับ 2.57 และผลการประเมิ น เฉลี่ ย
ในตัว บ่ งชี้ 2 ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะที่ จาเป็ นในการท างาน ระดับ คุ ณ ภาพอยู่ใ นระดับ พอใช้ เท่ ากับ 3.19
ส่ วนตัวบ่งชี้ อื่นมีผลการประเมินเฉลี่ยระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ซึ่ งทั้งสามตัวบ่งชี้ อยู่ในกลุ่มตัวบ่งชี้ พ้ืนฐานและ
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึ กษา แต่ มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุ ณภาพภายใน และมาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริ หารจัดการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม (พ.ศ. 2554-2558) ระยะครึ่ งวงจรด้านการอาชี วศึ กษา (อิ ทธิ พ ทั ธ์สุวทันพรกูลและรณิ ดา เชยชุ่ ม, 2557) จึ งเป็ นการ
สะท้อนให้เห็ นว่า กระบวนการทางานด้านการประกันคุ ณภาพภายในและการบริ หารของผูบ้ ริ หารยังไม่เกิ ดผลสัมฤทธิ์
เท่าที่ ควร หรื อเป็ นข้อสังเกตได้ว่าการสร้างตัวบ่งชี้ ในการประเมินแต่ละมาตรฐานยังไม่สัมพันธ์กนั เนื่ องจากมาตรฐานด้าน
การประกันคุ ณภาพภายในกับมาตรฐานด้านบริ หารการจัดการศึ กษาเป็ นกระบวนการทาให้เกิ ดมาตรฐานด้านผลการจัด
การศึกษา

ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. หน่วยงานต้นสังกัดควรนาผลการวิจยั ไปจัดทาแผนการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดทั้งแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว ในด้านการพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้มี ทัก ษะที่ จาเป็ นในวิช าชี พ และพัฒ นาครู ให้ส ามารถท าวิจัย เพื่ อ น าไป
ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการจัด การเรี ย นการสอนที่ เน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ และให้ ส ถานศึ ก ษาน าหลัก การมาท า
แผนพัฒนาประจาปี เพื่อให้มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
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2. หน่วยงานต้นสังกัดควรพัฒนางานระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ทุกส่ วนอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี อย่างต่อเนื่ องเหมาะสมและจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็ นระเบียบ เพื่อประหยัดเวลาลดภาระงานและความซ้ าซ้อน สะดวกในการบริ หารจัดการ

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมีการพัฒนาระบบการประเมินความรู ้และทักษะที่จาเป็ นในการทางานของผูเ้ รี ยนและมาตรฐาน
วิชาชีพ ให้สามารถประเมินได้ตามสภาพจริ งและมีมาตรฐาน
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