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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. ในระดับดีมากในรอบสองและ
รอบสาม จ านวน 5 แห่ง โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ    
แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางพหุแนวคิด : ด้านคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ โดยมีตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องของประเด็น
สัมภาษณ์ จ านวน 83 ค าถาม พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 -1.00  

 ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2561 มาตรฐานด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ตามแนวพหุ
แนวคิดมี จ านวน 9 ข้อ 14 แนวทาง ประกอบด้วย 1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน : 3 แนวทาง  
2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ : 3 แนวทาง  3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ : 2 แนวทาง 4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย : 1 แนวทาง 5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ : 1 แนวทาง   6) ผลการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และ 7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการอาชีวศึกษา  
(V-NET) : 2 แนวทาง  8) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา : 1 แนวทาง และ 9) การ
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บริการชุมชนและจิตอาสา : 1 แนวทาง ผลจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการวางแผนและปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งส่งผลให้ผู้ เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับสมรรถนะตามที่สถาน
ประกอบการคาดหวังไว้ 
 
ค าส าคัญ 
 แนวทางพหุแนวคิด มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 แนวปฏิบัติที่ดีในการประกัน
คุณภาพการศึกษา     
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study was to examine the good practices of internal quality 

assurance of accredited vocational institutions in the second and third assessments by 
the Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA). The 
participants were selected by purposive sampling of which 5 private vocational 
education institutions that have been accredited. The research instrument was the 83-
item-question interview form about multiple approaches of educational quality 
assurance in the aspects of desirable vocational education graduates. It was validated 
the consistency index with IOC values between 0.80-1.00.  

The findings presented that the implementation of quality assurance of the 
vocational education standards 2018 regarding the characteristics of desirable 
vocational graduates which of 9 items and 14 guidelines consists of 1) supervising and 
guiding the students: 3 ways, 2) students have desirable characteristics: 3 ways,  
3) students have the ability to be entrepreneurs or self-employed: 2 ways, 4) learner's 
innovative research, inventions or creations: 1 way, 5) professional skills competition 
results: 1 way, results of 6) assessment of professional standards and 7) Vocational 
National Educational Test  (V-NET): 2 ways, 8) employment and further education of 
graduates: 1 way), and  9) community service and volunteer spirit: 1 way. The findings 
were to be used as good practices in the planning and operation of educational quality 
assurance regarding the standards for desirable characteristics of vocational graduates 
which aiming at providing quality education that is in line with the expected 
competency of the establishment. 
 
Keywords 
 Multiple Approaches, Vocational Education Standards B.E. 2561 (2018), Good 
Practices in Educational Quality Assurance 
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ความส าคัญของปัญหา 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 หมวด 6 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้มี
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้
มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี และเสนอผล             
การประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน โดยเริ่มท าการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษารอบแรก ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2548 เป็นการประเมินโดยไม่ตัดสินผล ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2553 และในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558 ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งสองรอบที่ผ่านมา 
พบว่า มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สองคิดเป็นร้อยละ 11.70 และรอบสามคิดเป็นร้อยละ 17.52 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาเห็นได้ว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ถือว่าไม่
สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพอยู่เสมอ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (Office of 
National Education Standard and Quality Assessment (Public Organization), 2015) 
 จากการศึกษาปัญหาสภาพปัญหาของการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานจาก สมศ. พบปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่ได้รับรองมาตรฐาน 
อาทิ การประกันคุณภาพการศึกษาขาดความต่อเนื่อง ขาดความร่วมมือในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของครู อาจารย์ และผู้เรียน  ดังนั้น การส่งเสริมให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  
มีกระบวนการในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบและสอดคล้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  
ควรเป็นระบบที่มีผสมผสานกันระหว่างระบบบริหารงานคุณภาพที่ดีและการประเมินที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ซึ่งระบบบริหารงานคุณภาพที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้และเหมาะสมกับทุก
สถานศึกษาควรจะเป็นระบบบริหารงานวงจรคุณภาพของ Deming เนื่องจากสอดคล้องกับการ
ท างานของประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (Office of the Vocational Education Commission, 2019a) เมื่อได้ศึกษาแนวคิด 
ในการประเมินพบว่าการประเมินที่เหมาะสมควรจะเป็นการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment 
Evaluation) เพราะเป็นการประเมินเพ่ือสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่าย โดยมุ่งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย Fetterman, Kaftarian, & Wandersman (2015) โดยใช้แนวคิดการศึกษามุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(Outcome based Education) ในการก าหนดเป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาโดยให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ Kumari & Hasteer (2018) ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากสถานศึกษาอาชีวศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดีสอดคล้องกับระบบบริหารงานวงจร
คุณภาพของ Deming การศึกษามุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome based Education) การประเมินแบบ
เสริมพลัง (Empowerment Evaluation) ไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพ
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การศึกษาจะส่งผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน จาก สมศ. ระดับดีมาก สองรอบ (รอบสอง – รอบสาม) ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 : มาตรฐานด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์    
มีลักษณะอย่างไรเพ่ือเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแห่งอ่ืนได้น าไปใช้เป็นแบบอย่าง
ในการด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึ กษา
เอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. ในระดับดีมากในรอบสองและรอบสาม จ านวน 5 แห่ง  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 : มาตรฐานด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างานประกันคุณภาพ จ านวน 15 คน จากสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. ในระดับดีมากรอบสองและ รอบสาม โดยมี
คะแนนการประเมินคุณภาพภายนอก ตั้งแต่ระดับ 4.51 ขึ้นไป เป็นการเลือกแบบเจาะจง 
 รูปแบบการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวงจรคุณภาพของ Deming แนวคิดเรื่องการศึกษา
มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome based Education) แนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment 
Evaluation) การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  โดยมีประเด็นการตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Office of the Vocational Education Commission, 2019b)  
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จ านวน 9 ข้อ 
ประกอบด้วย 1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3) ผู้เรียนมี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ 4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 6) ผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการอาชีวศึกษา (V-NET) 8) การมีงานท าและ
ศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา และ 9) การบริการชุมชนและจิตอาสา ดังแสดงในภาพที่ 1  

 
 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 15 No. 2 (May - August 2021) 

 

58 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยการหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในน าไปเป็นแนวทางในการประกัน

คุณภาพภายใน : มาตรฐานด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบสัมภาษณ์เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จ านวน 83 ข้อ แบ่งเป็น 9 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1 จ านวน 11 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 2 
จ านวน 10 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 3 จ านวน 14 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 5 จ านวน 11 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 6 จ านวน 9 ข้อ ตัว
บ่งชี้ที่ 7 จ านวน 5 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 8 จ านวน 7 ข้อ และตัวบ่งชี้ที่ 9 จ านวน 7 ข้อ     
 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์ ( Index of item 
objective congruence : IOC) จ านวน 83 ข้อ แบ่งเป็น 9 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 1 จ านวน 
11 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 2 จ านวน 10 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 3 จ านวน 14 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 5 จ านวน 11 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 6 
จ านวน 9 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 7 จ านวน 5 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 8 จ านวน 7 ข้อ และตัวบ่งชี้ที่ 9 จ านวน  7 ข้อ  
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 2 ท่าน 
และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 3 ท่าน ซึ่งผลการตรวจสอบค่า IOC อยู่ระหว่าง  
0.80 ถึง 1.00 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการที่ก ากับดูแล
งานประกันคุณภาพ หรือหัวหน้างานประกันคุณภาพผ่านทางโทรศัพท์ โดยผู้วิจัยขออนุญาต
บันทึกเสียงในระหว่างการสัมภาษณ์ และใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อแห่ง 
โดยด าเนินการสัมภาษณ์ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562  

 
 

แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน; มาตรฐานด้าน
คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 วงจรคุณภาพของ Deming 
 การศึกษามุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome based Education) 
 การประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) 
 มาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ.2561 (มาตรฐานด้านด้านคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชวีศึกษาทีพ่ึงประสงค์ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชวีศึกษาที่ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในระดับดีมาก

สองรอบ (รอบสอง และรอบสาม) 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 
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  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  โดยในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยการศึกษา
รายละเอียดอย่างเป็นระบบโดยมีรูปแบบ (Pattern) หัวเรื่อง (Themes) ที่เก่ียวของกับพฤติกรรมและ   
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ Suwatanpornkul (2018) 
 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Office of the Vocational Education Commission, 2019b)      
ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จ านวน 9 ข้อ 
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 แห่ง พบว่า มีแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 

1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน มีแนวปฏิบัติที่ดี 3 แนวทาง คือ  1) การให้ผู้ปกครองเข้ามา
มีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตามผู้เรียน โดยครู/อาจารย์และผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการก ากับ
ติดตามผู้เรียน พร้อมทั้งมีการรายงานการมาเรียนให้ผู้ปกครองทราบ หากผู้เรียนขาดการเรียนต้อง
ประสานไปยังผู้ปกครองโดยเร่งด่วนเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2) การเรียนปรับพ้ืนก่อนการเข้า
ศึกษาในปีแรกของการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีฐานความรู้ที่ใกล้เคียงกัน และครู/อาจารย์ที่
ปรึกษามีการก ากับ ติดตามผลการเรียนของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด หากพบประเด็นปัญหาในการเรียนให้
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษาได้ประสานกับผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ 3) การ
ใช้เทคโนโลยีในการก ากับติดตามการมาเรียน การเข้าเรียน และการออกนอกสถานศึกษาหลังเลิก
เรียน โดยให้ผู้เรียนได้มีการสแกนบัตรนักเรียนทุกครั้งเพ่ือเป็นการยืนยันการมาเรียน พร้อมทั้งให้ครู  
ที่ปรึกษาจัดท าไลน์กลุ่มของผู้เรียนเพ่ือประสานกับผู้เรียนทุกคนในห้อง รวมทั้งเป็นการก ากับติดตาม
การมาเรียนของนักเรียน 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีแนวปฏิบัติที่ดี 3 แนวทาง คือ 1) การให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สถานศึกษาให้ผู้เรียนประชุมร่วมกัน 
เพ่ือวางแผนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละภาคการศึกษานอกเหนือจาก 
ที่สถานศึกษามีการด าเนินการอยู่แล้ว โดยมีครู/อาจารย์เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการจัดกิจกรรม
พร้อมทั้งก ากับติดตามให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนด 2) การมีส่วนร่วมของครู/อาจารย์     
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ครู/อาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
และก าหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละปีการศึกษา พร้อมทั้งแจ้งกิจกรรม      
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละปีให้ครู/อาจารย์ได้รับทราบพร้อมทั้งให้ครู/อาจารย์ก ากับ
ติดตามให้ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนด และ 3) การก ากับติดตามผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้ Student Passport สถานศึกษาจัดท า Student Passport 
เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมและการท าความดี โดยครูที่ปรึกษาจะประเมิน
ผู้เรียนว่าเกิดคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ผ่านทาง Student Passport  
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3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีแนวปฏิบัติที่ดี 
2 แนวทาง คือ 1) การพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการโดยการสมัครใจ สถานศึกษาเปิดรับ
สมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมทั้งจัดอบรมเรื่องการเป็น        
ผู้ประกอบให้กับผู้เรียนที่มีความสนใจที่เข้าร่วมกิจกรรม และให้ผู้เรียนรวมกลุ่มเพ่ือจัดท าโครงการ  
การประกอบอาชีพจ าลองพร้อมทั้งจัดหาครูพี่เลี้ยงให้กับผู้เรียนที่เพื่อให้ช่วยในการด าเนินการโครงการ 
โดยสถานศึกษาจะจัดงานวันประกอบอาชีพจ าลอง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าโครงการประกอบอาชีพ
จ าลองมาด าเนินการจริง 2) การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการโดยการศึกษาดูงาน 
สถานศึกษาเชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ     
พร้ อมทั้ งมี การจั ด  workshop ในสถานศึกษาเ พ่ือฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ เกิ ดการ เรี ยนรู้ ใ นการ                   
เป็นผู้ประกอบการ พร้อมทั้งน าผู้เรียนเข้าไปศึกษาดูงานในการเป็นผู้ประกอบ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้เรียนในการไปเป็นผู้ประกอบการ 

4. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มีแนวปฏิบัติที่ดี 
คือ สถานศึกษาจัดให้มีวิชาโครงงานเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการสร้างผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยให้ผู้เรียนจับกลุ่มเพ่ือด าเนินการและสถานศึกษาจัดหาครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือ
ชี้แนะแนวทางในการด าเนินการให้กับผู้เรียน พร้อมทั้งจัดหาเวทีประกวดให้กับผู้เรียนทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ประสานกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีความประสงค์
จะใช้ประโยชน์จากผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

5. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีแนวปฏิบัติที่ดี คือ ให้ครูผู้สอนด าเนินการสรรหาผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการแข่งขันในรายการนั้น โดยสถานศึกษาจัดหาครูพ่ีเลี้ยงในการจัดท าแผน และ   
ช่วยพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้มีความพร้อมส าหรับการแข่งขัน โดยก่อนการแข่งขันจะจัดการ
ทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียนเพื่อน าผลมาปรับปรุงแก้ไขในจุดที่บกพร่อง 

6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีแนวปฏิบัติที่ดี 1 แนวทาง คือ การปรับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ สถานศึกษาก าหนดให้ครูผู้สอนปรับ
วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะและสรรถะเป็นไปตามที่หลักสูตรรายวิชาก าหนด เช่น Competency-based training 
Project-Based Learning พร้อมทั้งให้ครูมีการรายงานผลการการเรียนของผู้เรียนให้ฝ่ายวิชาการ
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน โดยก่อนการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพจะมีการเตรียมความพร้อมผู้เรียน 

7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-NET) มีแนวปฏิบัติที่ดี 1 
แนวทาง คือ การบรูณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาการศึกษาระดับชาติ 
ด้านการอาชีวศึกษา (V-NET) ให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการสอนในแต่ละรายวิชาที่ได้รับโดยการบูรณา
การความรู้ให้สอดคล้องกับที่จะใช้ในการทดสอบทางการศึกษาพร้อมทั้งจัดให้มีการนิเทศการสอนโดย
ในหนึ่งภาคเรียนจะมีการนิเทศ 2 ครั้ง แบบแจ้งล่วงหน้าและแบบไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และเมื่อ     
ใกล้วันทดสอบจัดท า Pretest ก่อนการทดสอบจริงเพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนยังขาดความรู้ด้านใด โดยจัด
ให้มีตารางสอนเพิม่เติมให้กับผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษา โดยให้ครูผู้สอนที่มีคาบว่างเข้ามา
ช่วยในการสอนเพ่ิมเติม   
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8. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา มีแนวปฏิบัติที่ดี คือ สถานศึกษาจัดท า
โครงการโรงเรียนโรงงาน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนโดยใช้ประสบการณ์จากคนที่
ท างานมาเป็นครูช่วยสอนควบคู่กับครูประจ า พร้อมทั้งจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถาน
ประกอบการเพ่ือจัดหาทุนให้ผู้เรียนและเมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาสามารถเข้าท างานตามบริษัทที่ท า 
MOU ร่วมกัน โดยผู้รับทุนสถานประกอบการจะมาเป็นผู้คัดเลือกโดยตรง และสถานศึกษาจะเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานได้ตามที่
ตลาดแรงงานต้องการ 

9. การบริการชุมชนและจิตอาสา มีแนวปฏิบัติที่ดี คือ สถานศึกษาจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสาประจ าปี โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในน าเสนอโครงการเพ่ือให้
สถานศึกษาเข้าไปด าเนินการ พร้อมทั้งจัดหาทุนสนับสนุนในการด าเนินการจัดกิจกรรมบริการชุมชน
และจิตอาสาประจ าปี และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา
ประจ าปี และมีการก ากับติดตามให้ครู/อาจารย์ บุคลากรและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้มี
การประเมินผลการจัดกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรรม และชุมชนที่รับบริการ  
 ทั้งนี้  จากการสัมภาษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จ านวน 5 แห่ง พบว่าในการ
ด าเนินการตามประเด็น 9 ข้อ 14 แนวทางข้างต้นนั้นมีกระบวนการเป็นไปตามพหุแนวคิด ดังนี้
สถานศึกษาด าเนินการวางแผน (Plan) โดยให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งก าหนด
ผลลัพธ์การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 มาตรฐานที่  1 
คุณลักษณะของส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ 
หลังจากนั้น น าแผนไปปฏิบัติ (Do) เก็บรวบรวมหลักฐาน เอกสารการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือ
แสดงให้เห็นความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงาน (documenting progress) มีการก ากับติดตาม 
ประเมินผล (Check) ว่ามีการด าเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ ทั้งประเมินผล
ความส าเร็จของการด าเนินการและวิเคราะห์จุดเด่น และจุดควรพัฒนาน าไปวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลป้อนกลับ (Act) ไปพัฒนาสถานศึกษาพร้อมทั้งน าไปก าหนดแผนการด าเนินการในอนาคต  
โดยการก าหนดเป้าหมาย (setting goals) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ซึ่งสามารถสรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการพหุแนวคิดดัง  
ตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการพหุแนวคิด 
 

ระบบบริหารคุณภาพ PDCA 
การประเมินแบบเสริมพลัง 

(Empowerment Evaluation) 
การศึกษามุ่งเน้นผลลัพธ ์

(Outcome Based Education) 
ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
ก าหนดแผนการด าเนินการของ
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเขา้มามี
ส่วนร่วมในการก าหนดผลลัพธ์ หรอื
เป้าหมายของสถานศึกษา(mission 
or vision)  โดยน าข้อมูลจากการ
ด าเนนิการของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
และแนวปฏิบตัิที่ดีของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนท่ีได้ผลประเมิน
ระดับดีมาก 2 รอบมาใช้เป็นข้อมลู
ประกอบในการก าหนดผลลัพธ์ 
แนวทางและวิธีการในการ
ปฏิบัติงาน (developing strategies)  

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วม
ในการก าหนดผลลัพธ์ในการ
ด าเนินการประกันคณุภาพ
การศึกษาในมาตรฐานด้าน
คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ท้ังนี้ ใน
การด าเนินการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษานั้น 
หน่วยงานต้นสังกัดได้ตั้งเป้าหมาย
ให้กับสถานศึกษาไว้เบื้องต้นแล้ว 

ขั้นตอนการน าไปปฏิบัติ (Do) 
มอบหมายงานให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวของ
น าไปด าเนินการ 

ผู้ปฏิบัติงาน (ผูบ้ริหาร ครู 
บุคลากร) ด าเนินการตามแนวทาง
และวิธีการในการปฏิบัติงาน ที่
ก าหนดพร้อมทั้งเก็บรวบรวม
หลักฐาน เอกสารการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบเพื่อแสดงให้เห็น
ความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติ 
(documenting progress) โดย
ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านต้องสามารถ
อธิบายถึงความสอดคล้องระหว่าง
หลักฐาน และเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานได ้

เมื่อก าหนดเป้าหมาย เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว มอบหมายให้ผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้องน าไปด าเนินการ
จัดท าแผนของตน พร้อมปฏิบัติ
ตามแผนให้ท าก าหนดไว้ 

ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
ตรวจสอบผลการด าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนด พร้อมทั้ง
วิเคราะห์และน าเสนอจดุแข็ง จุดที่
ควรพัฒนาของสถานศึกษาเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการจัดท าข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

(taking stock) เก็บรวบรวมข้อมลู
การด าเนินการที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ โดย
เริ่มจากการประเมินตนเองของ
ผู้ปฏิบัติงานพร้อมวิเคราะห์ จดุแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา  

จัดท าเครื่องมือในการตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏบิัติงาน 
และการจัดการเรยีนการสอนพร้อม
ทั้ง ด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว ้
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ระบบบริหารคุณภาพ PDCA 
การประเมินแบบเสริมพลัง 

(Empowerment Evaluation) 
การศึกษามุ่งเน้นผลลัพธ ์

(Outcome Based Education) 
ขั้นตอนในการให้ข้อเสนอแนะ 
(Act) น าผลการประเมินและผล
การวิเคราะห์จดุแข็งและจดุที่ควร
พัฒนาของสถานศึกษามาจัดท าเปน็
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
สถานศึกษาเสนอต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดท าแผนปฏิบตัิงานประจ าปี
ต่อไป 

(planning for the future) การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ด าเนินการผ่าน เพื่อ
น าไปก าหนดแผนการด าเนินการใน
อนาคต โดยการก าหนดเป้าหมาย 
(setting goals) เป็นการก าหนด
เป้าหมายจากผูม้ีส่วนเกีย่วข้องโดย
น าข้อมูลจากการประเมินมาใช้ใน
ก าหนดกิจกรรม แหล่งทรัพยากร 
ขอบเขตความสามารถขององค์กร
เพื่อใช้ในการด าเนินการในอนาคต 

น าผลประเมินที่ไดป้้อนกลับเพื่อ
น าไปพัฒนาแผนปฏิบัติงาน และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรรายวิชา
ต่อไป 

 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 แห่ง พบว่า
สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.2561 โดยผลการประกันคุณภาพภายในมีความโดดเด่นและมีสถานศึกษามาดูงานเป็นจ านวน
มาก แสดงให้เห็นได้ว่าการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มเป้าหมายเป็น      
แนวปฏิบัติที่ดีสอดคล้องหลักการของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (Office of National Education Standard and Quality Assessment (Public 
Organization), 2013) ซึ่งกล่าวไว้ว่า แนวปฏิบัติที่ดี คือ วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น  ๆ โดยมีหลักฐาน และมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจากการวิเคราะห์การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.2561 ด้านมาตรฐานด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มเป้าหมายนั้น พบว่า มีการด าเนินการเป็นไปตามรูปแบบพหุ
แนวคิดซึ่งประกอบด้วยระบบบริหารงานวงจรคุณภาพของ Deming การประเมินแบบเสริมพลัง 
(Empowerment Evaluation) และการศึกษามุ่ ง เน้นผลลัพธ์  (Outcome based Education)  
แนวปฏิบัติที่ดีแทบทุกข้อมุ่งเน้นการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการผสานความร่วมมือของครู/อาจารย์เป็นที่ปรึกษา
และผู้ปกครองในการด าเนินการจัดกิจกรรม การก ากับติดตามผู้เรียน และการประสานงานกันอย่าง
เป็นระบบ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพและ
สามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น จะด าเนินการเพียงบุคคลใดหรือ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงล าพังมิได้ จึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นครู/
ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง และที่ส าคัญคือต้องได้รับการสนับสนุนที่ดี
จากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงท าจะให้การประกันคุณภาพสถานศึกษาบรรลุ
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เป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tangprapasson (2018) ที่พบว่าในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษานั้นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงจะท าให้การประกันคุณภาพ
การศึกษานั้นประสบความส าเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kaewchusen (2013) ที่พบว่าการ
ประกันคุณภาพภายในโดยการประเมินเสริมพลังช่วยเอ้ือให้บุคลากรเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และท าให้มีการพัฒนาบุคลากรได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งช่วยให้บุคลากร
สามารถท างานได้ด้วยตนเองในอนาคต ทั้งนี้ ผู้วิจัยยังพบว่าการประกันคุณภาพการศึกษาควรมีการ
ก าหนดเป้าหมาย มีระบบและขั้นตอนที่ชัดเจนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้อย่างมีประ
สิทธิโดยระบบควรไม่ซับซ้อนและสามารถเข้าใจง่าย ดังจะเห็นได้จากการที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนกลุ่มเป้าหมาย จะใช้ระบบบริหารงานวงจรคุณภาพ PDCA ของ Deming เนื่องจากไม่มีความ
ซับซ้อนและสามารถได้ข้อมูลป้อนกลับในการน าไปพัฒนาสถานศึกษาต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Saibut (2019) ที่พบว่ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้น าระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตามวงจร PDCA มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดส าหรับปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา คือ ภาวะผู้น าและการใส่ในท าประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาของ สมศ.และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่าหากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความใส่ใจและให้ความส าคัญในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา จะส่งผลให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานของ
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Kuparsert (2016) ที่พบว่าหากผู้บริหารที่มี
ความเป็นผู้น า มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์รอบรู้เป็นที่พ่ึงทางวิชาการให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้จะส่งผล
ให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนั้นประสบความส าเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

 1.  ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีนั้นจะประกอบด้วย
ด าเนินการอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การวางแผน (Plan) ซึ่งการว่าแผนต้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาส่วนร่วม และจึงน าไปปฏิบัติ (Do) โดยในการปฏิบัติงานต้องมีการ
ก ากับติดตาม พร้อมทั้งมีการเก็บรวบหลักฐานอย่างเป็นระบบมีการประเมินผลการด าเนินงานเป็น
ระยะ ๆ (Check) เมื่อด าเนินการประเมินผลการด าเนินการแล้วเสร็จต้องมีการจัดท าข้อเสนอแนะ
อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน และน าไปก าหนดเป้าหมาย (setting goals) 
ในการด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการได้ประกันคุณภาพภายในได้บรรลุเป้าหากผู้บริหารให้ความส าคัญในการประกันคุณภาพ
ภายในจะส่งผลให้การประกันคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่ของการประกันคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษาให้ครบทุกมาตรฐาน

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
2. ควรมีการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปทดลองใช้ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานรอบสาม จาก สมศ. ระดับดีมาก ระดับดี และ
ไมไ่ด้รับรองมาตรฐาน เพ่ือเปรียบเทียบผล  
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wongc ̌ho ̜̄n PDCA kho ̜̄ng maha ̄witthaya ̄lai mahā čhula ̄ long ko ̜̄n Na rāt 
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