ก

บทคัดย่ อ
ชื่อเรื่อง

: การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเทิง

ชื่อผู้วจิ ัย

: นางญาฎา วรรณสอน

ตําแหน่ ง

:รองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชํานาญการ วิทยาลัยการอาชีพเทิง

ปฏิบตั ิหน้ าที:่ รองผู้อาํ นวยการฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลการดําเนิ นโครงการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา และนําเสนอแนวทางการพัฒนา
กระบวนการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาของวิท ยาลัยการอาชี พ เทิ ง โดยใช้ห ลัก การ
CIPP Model ของ Danial L. Stufflebeam มาเป็ นกรอบในการประเมิน มีท้ งั หมด 4 ด้าน คือ
การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปั จจัยเบื้องต้น (Input)
(Process)

ด้านกระบวนการ

และด้านผลผลิต (Product) ผลที่ได้จากการประเมินจะนํามาเป็ นแนวทางในการ

ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาระบบประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ของวิ ทยาลัย การอาชี พ เทิ ง ให้มี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลสูงสุ ด
การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาในครั้ งนี้ ผูป้ ระเมินใช้แบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ แบบเติมคําในช่ องว่าง แบบมาตรประมาณค่า และแบบปลายเปิ ด รวบรวม
ข้อมูลจากประชากรที่ตอ้ งการประเมินทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และ
เจ้าหน้าที่ จํานวน 83 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป หาค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน พบว่ า
1. ภาพรวมของผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของวิทยาลัย
การอาชีพเทิงอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม (μ=3.97) ด้านผลผลิต (μ=3.77)
ด้านปั จจัยเบื้องต้น (μ=3.72) และด้านกระบวนการ (μ=3.68) ตามลําดับ โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
มีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติ มในแต่ ละด้าน ดังนี้ ด้ านสภาวะแวดล้ อม (Context)

การให้ความรู ้

ข
ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ถู ก ต้อ งและชัด เจนมี ไ ม่ เ พี ย งพอและ
ไม่ต่อเนื่ อง ทําให้บุคลากรของสถานศึกษาปรับตัวไม่ทนั กับการเปลี่ยนแปลง ส่ งผลให้เกิดภาระ
งานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ส่ วนด้ านปัจจัยเบือ้ งต้ น (Input) ควรมีการปรับปรุ ง
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรที่จาํ เป็ นในการดําเนิ นการ
ได้แก่ จํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ งบประมาณสนับสนุนในการดําเนิ นงาน วัสดุ
และอุ ปกรณ์ สํานัก งานที่ เ พีย งพอ และระบบการปฏิ บตั ิ การในการสนับสนุ น ข้อมูลของงาน
ประกันคุ ณภาพการศึ กษา เป็ นต้น และควรดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ส่ วนด้ านกระบวนการ
(Process) ผูต้ อบแบบสอบถามเสนอแนะให้มีกระบวนการให้ความรู ้ทางด้านการจัดทําประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาให้ชัด เจนและทั่ว ถึ ง ครอบคลุ ม ทุ ก ระดับ ทั้ง ระดับ บุ ค คล ระดับ
แผนกวิชา และระดับสถานศึกษา แจ้งผลการประเมินและผลการดําเนิ นงานประกันคุณภาพให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนัก
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
2.

แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษาของวิทยาลัย

การอาชี พเทิ ง ประกอบด้วย สถานศึกษาควรจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสถานศึ กษาและมาตรฐานการอาชี วศึ กษา จัดให้มีคณะกรรมการรั บผิดชอบงาน
ประกัน คุ ณ ภาพอย่า งชัด เจน จัด ทํา คู่มือ การประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา กํา หนดให้
บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสู่ มาตรฐานการอาชีวศึกษาและมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งบุคลากร
ที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะ งบประมาณสนับสนุ นในการดําเนิ นงาน วัสดุและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ระบบการปฏิบตั ิการในการสนับสนุนข้อมูลของงานประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบการ
บริ หารจัดการ ระบบสารสนเทศ การนิ เทศ กํากับ ติดตาม ประสานความร่ วมมือกับเครื อข่าย
ภาคีทุกภาคส่ วน จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประชาสัมพันธ์และรายงานความก้าวหน้าต่อ
สาธารณชนที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานทุกขั้นตอนให้ตรงกับเป้ าหมาย
ที่กาํ หนดไว้อย่างเป็ นรู ปธรรม สามารถวัดได้ท้ งั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อ
รักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
คําสํ าคัญ : การประเมินโครงการ/การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา/วิทยาลัยการอาชีพเทิง
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The objective of this research was to Evaluation of Internal Quality Assurance Project

of Thoeng Industrial and Community Education College were to performances evaluation of
a internal quality assurance and proposed the develop guidelines of internal quality assurance
processes of Thoeng Industrial and Community Education College. By using the Stufflebeam’s
CIPP Model of Mr.Danial. L. Stufflebeam is divided into 4 aspects as follows C : Context
Evaluation, I : Input Evaluation, P : Process Evaluation and P : Product Evaluation. The results
of the Evaluation will be used as guidelines to improved education quality assurance systems to
the effectively and efficiently as possible of Thoeng Industrial and Community Education
College.
In this Evaluation the researcher collected data using a questionnaire, chooses to
answer, filled in the blanks, ratting scale and the open-ended. The questionnaires are distributed
through 83 persons. They are divide 3 groups as follows ; The Executives educational
institution, teachers and officials. Then the researcher was processing data by using the
software package SPSS for Windows (Statistical Package of the Social Sciences) applied of
statistics basis. To analyzed data as frequency, percentage, mean and standard deviation.

ง
The findings were as follows.
1. The overall in all aspects of evaluation of internal quality assurance project of
Thoeng Industrial and Community Education College ware highest level. Focus on aspects
from the descending by the context aspect (μ=3.97) such as followed the production aspect
(μ=3.77), primary of factors aspect (μ=3.72) and the processes aspect (μ=3.68), respectively.
Additionally, There are recommend focus on the environment that the knowledge about quality
assurance, accurate and clear. There was not enough and not continuous. Thought there was
could adapt to the changes. As a result, the workload associated with internal quality assurance.
The primary factors (Input). Should improve the quality of education offices are
equipped with the necessary resources to implement include a number of personnel with
specific expertise, budget support operations, materials and equipment are adequate and
information systems in support of ongoing Internal quality assurance to continuous.
And processes (Process) respondents suggested that the process of knowledge
management to provide clear and thorough internal quality assurance must be covering all
levels, both at the individual level, department level, and education institution. The findings
and results of operations, internal quality assurance personnel are concerned. There should
develop and the improvement systematic to continuous. To raise awareness of Internal quality
assurance.
2. In the processes development guidelines of internal quality assurance of Thoeng
Industrial and Community Education College. Include the Educational institutions should
prepare a operation plan for the year to consistent with development plan and standards of
vocational educational institutions. To provide a quality assurance the Board of Directors
responsible for the explicitly. Created a manual of internal quality assurance of Thoeng
Industrial and Community Education College. Requires that have been developing vocational
education standards and participation in internal quality assurance. Support the resources to
implementation of internal quality assurance about the personnel who have particular expertise,

จ
the budgetary support in the operations, the material and office equipment and develop to
operations system within support data, supervisory monitoring of the internal quality assurance.
Cooperation to the network associate for all sectors. Prepare a Self-assessment report have the
public relations and a report on progress to the public involved. Evaluate and monitor the
implementation at all stages to match the defined goal is a concrete.

Can be measured as

quantifiable and qualitatively regularly for maintain education quality standards of educational
institutions for development to sustainability.
Keywords : Project evaluation, Internal quality assurance,
Thoeng Industrial and Community Education colleges.

