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ตามหมวด ๖ ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ก�ำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสาธารณชน ซึง่ สมศ. ได้ด�ำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘)
และประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) เสร็จสิน้ ไปแล้ว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ซึ่งยังคงหลักการส�ำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก ตามที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ ที่ได้ระบุว่า
การประกันคุณภาพภายนอกให้ค�ำนึงถึงจุดมุ่งหมายและหลักการ ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงและมี
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
๓. สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ โดยให้มี
เอกภาพเชิงนโยบาย ซึง่ สถานศึกษาสามารถก�ำหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพ
ของสถานศึกษาและผู้เรียน
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
๕. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
๖. ค�ำนึงถึงความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของสถานศึกษา
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ทั้งนี้ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ก�ำหนด
ให้ สมศ. ท�ำการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุม
หลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑. มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
๒. มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
๓. มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
๔. มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา สมศ. ได้ก�ำหนดตัวบ่งชี้ จ�ำนวน ๑๘ ตัวบ่งชี้
ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๔ มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงฯ ก�ำหนด โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ ได้แก่ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
จ�ำนวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จ�ำนวน ๑ ตัวบ่งชี้ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จ�ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้
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การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
โดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพือ่ มุง่ ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการที่สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ของตนเอง ด�ำเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการก�ำกับติดตามคุณภาพ และมีระบบประเมินตนเองก่อน ต่อจากนั้น
จึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะด�ำเนินการพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน เพราะต่างมุ่งสู่มาตรฐานหรือคุณภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้
๑.๑  วัตถุประสงค์ของการประเมิน
วัตถุประสงค์ทั่วไป
๑) เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการด�ำเนินพันธกิจด้านต่างๆ
๒) เพื่อกระตุ้นเตือนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง
๓) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๔) เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์เฉพาะ
๑) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการด�ำเนินงานของสถานศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทางและวิธกี ารที่ สมศ. ก�ำหนด ซึง่ สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
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๒) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ รวมทั้งผลส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมและการชี้น�ำสังคมของสถานศึกษาตามนโยบายของภาครัฐ
๓) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ มากกว่ากระบวนการ
๔) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
๕) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีทิศทางที่สอดคล้องกันในการประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมิน
คุณภาพภายใน
๖) เพื่อสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการด�ำเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
๗) เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) การบริหารจัดการรวมถึงการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยท�ำให้การผลิต
ก�ำลังคนทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการเกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับความต้องการของ
สังคมและประเทศ
๒) สถานศึกษา หน่วยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาล มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระบบในการก�ำหนด
นโยบาย วางแผน และบริหารจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๓) สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเข้า สู ่ ร ะดั บ มาตรฐานสากล และมี ค วามเป็ น เลิ ศ
ตามจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา
๑.๒  วัตถุประสงค์ของคู่มือการประเมิน
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑) เพื่อเป็นแนวทางในการก�ำหนดตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการประเมิน
ทุกด้านตามพันธกิจ
๒) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลส�ำหรับการประเมินตามตัวบ่งชี้ให้เป็นระบบ ครบถ้วน และสืบค้น
ได้ง่ายส�ำหรับเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
๓) เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินตนเองของสถานศึกษาก่อนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองเป็นไปตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก�ำหนด
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๑.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถอื ว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่
มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท�ำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และท�ำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่
ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
ผลการด�ำเนินงานเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม�่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายใน
จึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้น
การประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น ได้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงตามแผนภาพที่ ๑ ดังนี้
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา

การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
(ทุกปี)

ข้อมูลป้อนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานประจำ�ปี / SAR

การประเมิน โดย สมศ.
(อย่างน้อย ๑ ครั้ง
ในทุก ๕ ปี)

รายงานผลการประเมิน

คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำ�นักงบประมาณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณาชน

ติดตามตรวจสอบ
โดยต้นสังกัดทุก ๓ ปี
ข้อมูลป้อนกลับ

ต้นสังกัด /
สถานศึกษา

กำ�หนดนโยบาย /
งบประมาณ

แผนภาพที่ ๑ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

จากแผนภาพที่ ๑ จะเห็นว่าเมื่อสถานศึกษามีการด�ำเนินการประกันคุณภาพภายในแล้วจ�ำเป็นต้องจัดท�ำ
รายงานประจ�ำปีทเี่ ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึง่ เป็นผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกว่า รายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ดังนั้น สถานศึกษาจ�ำเป็น
ต้องจัดท�ำรายงานการประเมินตนเองทีม่ คี วามลุม่ ลึก สะท้อนภาพทีแ่ ท้จริงของสถานศึกษาในทุกองค์ประกอบคุณภาพ
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สมศ. มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติโดยมุง่ เน้นคุณภาพของผูเ้ รียนเป็นหลัก เพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่าผูเ้ รียนจะได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพใกล้เคียงกัน
ไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นใดก็ตาม โดยมีระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๒.๑  แนวคิดและทิศทาง
๑) ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา
๒) ประเมินจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
โดยให้น�้ำหนักร้อยละ ๗๕
๓) ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยให้น�้ำหนักร้อยละ ๒๕ เพือ่ ให้ความส�ำคัญกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เครื่องมืออุปกรณ์ คุณภาพและความพร้อมของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ การบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการประกันคุณภาพภายใน
๔) ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยพิชญพิจารณ์ (peer review)
๕) ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองทีถ่ กู ต้องเชือ่ ถือได้ เพือ่ กระตุน้ ให้การประกันคุณภาพ
ภายในมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
๖) ลดจ�ำนวนมาตรฐานและจ�ำนวนตัวบ่งชี้โดยถ่ายโอนมาตรฐานและตัวบ่งชี้เกี่ยวกับปัจจัยน�ำเข้าและ
กระบวนการให้อยู่ในระบบการประกันคุณภาพภายใน
๒.๒  หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้
๑) ก�ำหนดตัวบ่งชี้ที่มุ่งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ มากกว่าปัจจัยน�ำเข้าและกระบวนการ
๒) ค�ำนึงถึงลักษณะและประเภทของสถานศึกษา
๓) เน้นตัวบ่งชี้ทั้งคุณภาพและปริมาณ ทั้งเชิงบวกและลบ
๔) ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัจจัย ข้อจ�ำกัด ตลอดจนวัฒนธรรม และความเป็นไทย
๕) ให้มีตัวบ่งชี้พื้นฐานเท่าที่จ�ำเป็น แต่ยังคงอ�ำนาจจ�ำแนก โดยเพิ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริม
๖) ค�ำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
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๒.๓  หลักเกณฑ์การก�ำหนดตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ได้ก�ำหนดตัวบ่งชี้เป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่ม
ตั ว บ่ ง ชี้ พื้ น ฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ ่ ม ตั ว บ่ ง ชี้ ม าตรการส่ ง เสริ ม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๘ ซึง่ ก�ำหนดให้ สมศ. ท�ำการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้ คือ ๑) มาตรฐาน
ที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ๒) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
๓) มาตรฐานทีว่ า่ ด้วยการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ และ ๔) มาตรฐานทีว่ า่ ด้วยการประกันคุณภาพ
ภายใน ดังจะเห็นความสอดคล้องตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ
กลุ่มตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้
๑. ผู้ส�ำเร็จการศึกษาได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ภายใน ๑ ปี
๒. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นในการท�ำงาน
๓. ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ
๔. ผลงานทีเ่ ป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิง่ ประดิษฐ์ของผูเ้ รียนทีไ่ ด้น�ำไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน
ตามกฎกระทรวงฯ

ผลการจัดการศึกษา

๕. ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
ที่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์
๖. ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน
กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน
๗. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
๘. ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา
๘.๑ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
๘.๒ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
๙. ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
๑๐. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๑. ผลการบริหารความเสี่ยง
๑๒. ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
๑๓. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ

การบริหารจัดการศึกษา

การประกันคุณภาพภายใน
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กลุ่มตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้

๑๔. ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของ
สถานศึกษา
๑๔.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
กลุ่มตัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
อัตลักษณ์
๑๔.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
๑๕. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มตัวบ่งชี้ ๑๖. ผลการพัฒนาคุณภาพครู
มาตรการส่ง
๑๗. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เสริม
๑๘. การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา

มาตรฐาน
ตามกฎกระทรวงฯ

ผลการจัดการศึกษา

ผลการจัดการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยก�ำหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินบนพืน้ ฐานทีท่ กุ สถานศึกษาต้องมีและปฏิบตั ไิ ด้ ซึง่ สามารถชีผ้ ลลัพธ์และผลกระทบได้ดี และมีความ
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความส�ำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาเป็นผู้ก�ำหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้น�ำสังคม
อาทิ การรักชาติ การบ�ำรุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ การน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การสร้างสังคมสันติสุขและ
ความปรองดอง การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ
สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคม อาทิ ความขัดแย้ง อุบัติภัย และ
สิ่งเสพติด เป็นต้น
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๒.๔  การก�ำหนดค่าน�้ำหนักตัวบ่งชี้
การก�ำหนดค่าน�้ำหนักตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา มีดังนี้
ตารางที่ ๒  น�้ำหนักตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้
๑. ผู้ส�ำเร็จการศึกษาได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี
๒. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นในการท�ำงาน
๓. ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ
๔. ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์
๕. ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์
๖. ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน
๗. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
กลุ่มตัวบ่งชี้ ๘. ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา
๘.๑ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
พื้นฐาน
๘.๒ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
๙. ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
๑๐. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๑. ผลการบริหารความเสี่ยง
๑๒. ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
๑๓. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
รวมน�้ำหนัก
๑๔. ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา
๑๔.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
กลุ่มตัวบ่งชี้
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
อัตลักษณ์
๑๔.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
รวมน�้ำหนัก
๑๕. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มตัวบ่งชี้ ๑๖. ผลการพัฒนาคุณภาพครู
มาตรการ ๑๗. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ส่งเสริม
๑๘. การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา
รวมน�้ำหนัก
รวมน�้ำหนักทั้ง ๑๘ ตัวบ่งชี้

น�้ำหนัก
คะแนน
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๑๐
(๕)
(๕)
๕
๕
๕
๕
๕
๗๐
๑๐
(๕)
(๕)
๑๐
๕
๕
๕
๕
๒๐
๑๐๐
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๒.๕ ข้อมูลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาที่ใช้ประกอบการพิจารณา
๑) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ใช้ข้อมูลผลการด�ำเนินงานเฉลี่ย ๓ ปีการศึกษาสุดท้าย
ก่อนการประเมิน (กรณีสถานศึกษาเปิดใหม่ทมี่ กี ารด�ำเนินงานไม่ครบ ๓ ปีการศึกษา ให้ใช้ขอ้ มูลผลการด�ำเนินงานเฉลีย่
๒ ปีการศึกษาล่าสุด หรือหากมีการด�ำเนินงานไม่ครบ ๒ ปีการศึกษา ให้ใช้ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน ๑ ปีการศึกษา
ล่าสุด ก่อนการประเมิน)
๒) การประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑-๗ ใช้วิธีการค�ำนวณผลการด�ำเนินงานเป็นร้อยละ (ตามเกณฑ์การให้คะแนน
ที่ก�ำหนด) แล้วเทียบเป็นคะแนนตัวบ่งชี้เต็ม ๕ คะแนน โดยใช้ ๒๐ หาร
๓) การประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๘-๑๘ ใช้วิธีประเมินผลการด�ำเนินงานทั้งในด้านการปฏิบัติ และผลการ
ด�ำเนินงานที่มีคุณภาพ (ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�ำหนด) ทั้งนี้ ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาผลการด�ำเนินงาน
ที่มีคุณภาพ คือข้อความที่เป็นอักษรตัวหนาในแต่ละประเด็นการพิจารณาโดยในแต่ละตัวบ่งชี้มีคะแนนเต็ม ๑๐
(คะแนนการปฏิบัติ ๕ คะแนน คะแนนผลการด�ำเนินงานมีคุณภาพ ๕ คะแนน) แล้วเทียบเป็นคะแนนตัวบ่งชี้เต็ม ๕
คะแนน โดยใช้ ๒ หาร
๔) การพิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาให้น�ำผลรวมของคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๘
มาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานที่ก�ำหนดดังรายละเอียดในบทที่ ๓
๒.๖  รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๒.๖.๑  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยก�ำหนด
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และ
ผลกระทบได้ดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน
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ตัวบ่งชี้พื้นฐานประกอบด้วย ๑๓ ตัวบ่งชี้ (ค่าน�้ำหนัก ๗๐ คะแนน) คือ
ตัวบ่งชี้ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ตัวบ่งชี้
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นในการท�ำงาน
ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ
ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์
ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์
ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา
๘.๑ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
๘.๒ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการบริหารความเสี่ยง
ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

น�้ำหนัก
(คะแนน)
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๑๐

๕
๕
๕
๕
๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้ส�ำเร็จการศึกษาได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี
ค�ำอธิบาย
จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาที่ได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง
ศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ส�ำเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี หลังจากส�ำเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อมูล
๓ ปีการศึกษาย้อนหลังก่อนปีที่ท�ำการประเมิน เช่น หากประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้ใช้ข้อมูลของปีการศึกษา
๒๕๕๓, ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑ ทั้งนี้ให้นับผู้ส�ำเร็จการศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ไม่นับกรณีผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรเทียบโอนและผู้ส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น
นิยาม
ผู้ส�ำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.
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การได้งานท�ำ หมายถึง การได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือองค์กรอิสระอื่นใดให้ท�ำงาน
ที่สุจริต อันน�ำมาซึ่งรายได้ในการด�ำรงชีพ โดยให้นับผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่ศึกษาต่อระดับ ปวส. ในสาขาที่
เกี่ยวข้องด้วย หรือผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การที่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. ได้ศึกษาต่อ
ตรงสาขากับสาขาที่ส�ำเร็จการศึกษา โดยให้นับเฉพาะกรณีศึกษาต่อในระดับ ปวส. และ/หรือระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
การประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง การประกอบกิจการส่วนตัวต่างๆ ในวิชาชีพทีศ่ กึ ษามา หรือในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้งานท�ำ และ/หรือศึกษาต่อ และ/หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา
ที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี ต่อจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา
องค์ประกอบการพิจารณา
๑) ระดับ ปวส. นับเฉพาะผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒) ระดับ ปวช. นับเฉพาะผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
ผูท้ ศี่ กึ ษาต่อในระดับ ปวส. ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูท้ ศี่ กึ ษาต่อในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั กิ าร
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
๓) กรณีมผี สู้ �ำเร็จการศึกษาทีม่ งี านท�ำอยูก่ อ่ นแล้ว (เกณฑ์ทหาร บวช ต้องโทษจ�ำคุก เสียชีวติ ) ให้หกั จ�ำนวน
ที่ใช้ค�ำนวณออก
๔) การท�ำงานหรือประกอบอาชีพอิสระต้องใช้ความรู้ทั้งหมดหรือความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่ส�ำเร็จ
การศึกษา เช่น จบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เปิดร้านซ่อมหรือขายโทรศัพท์มอื ถือ (สินค้า/ผลิตภัณฑ์ทขี่ ายสอดคล้องกับ
วิชาชีพที่ส�ำเร็จการศึกษา) หรือจบบัญชีแต่ได้งานท�ำด้านการตลาด เป็นต้น ถ้ามีเพียงธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่ระบุสาขา/
ประเภท/ลักษณะของธุรกิจ ไม่นับให้ว่าเป็นการประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง
๕) สาขาที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจากประเภทวิชาเป็นหลัก (อุตสาหกรรม พณิชยกรรม เกษตรกรรม ประมง
คหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ) เช่น ส�ำเร็จการศึกษา
สาขาช่างไฟฟ้าได้งานท�ำด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าประกอบอาชีพในกลุ่มประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือส�ำเร็จ
การศึกษาสาขาบัญชีได้งานด้านการตลาดให้ถือว่าประกอบอาชีพในกลุ่มประเภทวิชาพณิชยกรรม เป็นต้น
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วิธีการค�ำนวณ
จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาที่ได้งานทำ� และ/หรือศึกษาต่อ
และ/หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี

X ๑๐๐

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาทั้งหมด
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) รายงานสถิติการส�ำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับและสาขาวิชารายปีการศึกษา
๒) รายงานข้อมูลภาวะการมีงานท�ำของผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องแจกแจง
ข้อมูล ดังนี้
		 (๑) จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาทั้งหมด
		 (๒) จ�ำนวนผู้ได้งานท�ำในสาขาที่เกี่ยวข้อง
		 (๓) จ�ำนวนผู้ได้งานท�ำไม่ตรงสาขา
		 (๔) จ�ำนวนผู้ศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง
		 (๕) จ�ำนวนผู้ศึกษาต่อไม่ตรงสาขา
		 (๖) จ�ำนวนผู้ว่างงานและไม่ได้ศึกษาต่อ
		 (๗) จ�ำนวนผู้ที่มีงานท�ำอยู่ก่อนแล้ว
แหล่งข้อมูล
๑) ฐานข้อมูลศูนย์ก�ำลังคนอาชีวศึกษา (Vocational Co-operation) คณะกรรมการบริหารความร่วมมือ
ผลิตและพัฒนาศักยภาพก�ำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net)
๒) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของศูนย์ปฏิบัติการส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (http://stat.
vec.go.th/)
๓) แบบรายงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลที่ได้เผยแพร่
ไว้บนเว็บไซต์ หรือระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาทีม่ กี ารเผยแพร่แล้ว ทัง้ นี้ ต้องมีรายละเอียดของผูส้ �ำเร็จการศึกษา
รายบุคคลที่ชัดเจน
๔) ฐานข้อมูลรายงาน และเอกสารอืน่ ๆ ทีน่ า่ เชือ่ ถือ ทัง้ นี้ ต้องมีรายละเอียดของผูส้ �ำเร็จการศึกษารายบุคคล
ที่ชัดเจนด้วย กรณีที่เป็นเพียงตัวเลขสรุปไม่น�ำมาพิจารณา
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นในการท�ำงาน
ค�ำอธิบาย
จ�ำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. (โดยไม่นับรวมกรณีผู้เรียนในหลักสูตร
เทียบโอนและผู้เรียนในหลักสูตรระยะสั้น) ที่สอบผ่านการทดสอบจากข้อสอบกลางในเชิงวิชาการด้านความรู้และ
ทักษะที่จ�ำเป็นในการท�ำงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. เปรียบเทียบกับผู้ที่จะส�ำเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น
นิยาม
ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ �ำเป็นในการท�ำงาน หมายถึง ความเข้าใจในสิง่ ทีเ่ รียนรูแ้ ละสามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์
ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ ประกอบด้วย ความสามารถในการสือ่ สาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร ปวช. หรือ ปวส.
(เป็นผู้เรียนในชั้นปี ๓ ของระดับ ปวช. และผู้เรียนชั้นปีที่ ๒ ของระดับ ปวส.) ไม่นับรวมกรณีผู้เรียนในหลักสูตร
เทียบโอน และหลักสูตรระยะสั้น
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของจ�ำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบเชิงวิชาการด้านความรู้และทักษะที่จ�ำเป็น
ในการท�ำงาน (ภาษา การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเชิงตัวเลข ทักษะเชิงวิทยาศาสตร์ฯลฯ) ต่อจ�ำนวน
ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด
วิธีการค�ำนวณ
จำ�นวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบเชิงวิชาการ
ด้านความรู้และทักษะที่จำ�เป็นในการทำ�งาน
จำ�นวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด
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X ๑๐๐

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) จ�ำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายโดยจ�ำแนกเป็นหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส.
๒) จ�ำนวนผูเ้ รียนชัน้ ปีสดุ ท้ายทีส่ อบผ่านการทดสอบเชิงวิชาการด้านความรูแ้ ละทักษะทีจ่ �ำเป็นในการท�ำงาน
โดยจ�ำแนกเป็นหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส.

๓) รายงานผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยจ�ำแนก
ตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบ
ดังกล่าวให้คะแนนตัวบ่งชี้นี้เป็น ๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ
ค�ำอธิบาย  
จ�ำนวนผูเ้ รียนทีส่ อบผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ เปรียบเทียบกับจ�ำนวนผูเ้ รียนชัน้ ปีสดุ ท้าย
ทั้งหมด (ที่มีสิทธิ์ส�ำเร็จการศึกษา) โดยจ�ำแนกตามระดับคุณวุฒิที่เปิดสอนอย่างครบถ้วน ซึ่งการทดสอบมาตรฐาน
ทางวิชาชีพจะเป็นเครื่องมือในการสะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผู้ที่จะส�ำเร็จการศึกษา โดยคุณภาพของผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาต่างๆ ต้องครอบคลุมสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชา
ในระดับคุณวุฒิการอาชีวศึกษา
นิยาม
มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง มาตรฐานสมรรถนะของแต่ละสาขาวิชาชีพ ที่ก�ำหนดขึ้นโดยสมาคมหรือองค์กร
วิชาชีพในแต่ละสาชาวิชาชีพ หรืออย่างน้อยโดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับ
วิธีค�ำนวณ
จ�ำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด (ที่มีสิทธิ์ส�ำเร็จการศึกษา)

X ๑๐๐

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) จ�ำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายโดยจ�ำแนกเป็นระดับ ปวช. และ ปวส.
๒) จ�ำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยจ�ำแนกเป็นระดับ ปวช. และ ปวส.
๓) รายงานผลการทดสอบจากสมาคม องค์กรทางวิชาชีพ หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก สมศ. ทัง้ นี้ ในกรณีทไี่ ม่มผี ลการทดสอบดังกล่าวให้คะแนนตัวบ่งชีน้ เี้ ป็น ๐
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์
ค�ำอธิบาย
จ�ำนวนผลงานที่เป็นโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่น�ำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงงาน/โครงการ โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
รางวัลในการประกวดระดับต่างๆ น�ำเสนอในรูปของร้อยละ
นิยาม
โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนได้ใช้องค์ความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับ
มาพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการส�ำเร็จการศึกษาหรือผลงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์ขึ้นเอง
การน�ำไปใช้ ป ระโยชน์ หมายถึ ง การที่ โ ครงงานหรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ผู ้ เรี ย นพั ฒ นาขึ้ น มี ก ารน�ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยต้องเป็นการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
ด้วยกลุ่มคน นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งาน โดยการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ที่น�ำไปใช้ประโยชน์
การได้รับรางวัล หมายถึง การที่โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนพัฒนาขึ้นได้รับรางวัลจากการประกวด
แข่งขัน หรือได้รบั การยกย่องเชิดชูความสามารถของผูเ้ รียนโดยหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกทีไ่ ด้รบั การยอมรับ หรือ
การแข่งขันภายในสถานศึกษาทีม่ กี รรมการทีเ่ ชีย่ วชาญในสาขาทีม่ กี ารประกวดไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน โดยต้องมีกรรมการ
จากภายนอกอย่างน้อย ๑ คน รวมอยู่ด้วย
		
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของจ�ำนวนผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์หรือ
ได้รบั รางวัลต่อจ�ำนวนผูเ้ รียนชัน้ ปีสดุ ท้ายการใช้ประโยชน์ให้นบั การน�ำไปใช้จริงตัง้ แต่ระดับสถานศึกษา ชุมชน จนถึง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ค่าน�้ำหนัก
๐.๕๐
๐.๗๐
๐.๙๐
๑.๐๐
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ระดับคุณภาพผลงาน/รางวัล
ระดับภายในสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ชุมชน
ระดับภาค
ระดับชาติขึ้นไป

องค์ประกอบการพิจารณา
๑) จ�ำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ใช้เป็นตัวหารค�ำนวณจากหลักเกณฑ์ดังนี้
		 (๑) ระดับ ปวช. ไม่เกิน ๓ คน : ๑ ชิ้น
		 (๒) ระดับ ปวส. ไม่เกิน ๒ คน : ๑ ชิ้น
การนับผลงานให้นับผลงานที่เกิดขึ้นในการเรียนชั้นปีสุดท้ายเท่านั้น
ตัวอย่าง วิทยาลัย ก. มีผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายในปีใดๆ คือ ชั้น ปวช.๓ จ�ำนวน ๓๑๗ คน ชั้น ปวส.๒ จ�ำนวน
๒๒๗ คน ดังนัน้ ตัวหารของผูเ้ รียน ชัน้ ปวช.๓ จะเท่ากับ ๑๐๖ ชิน้ (๓๑๗ /๓) ชัน้ ปวส.๒ จะเท่ากับ ๑๑๔ ชิน้ (๒๒๗/๒)
๒) ผลงานชิ้นใดๆ ที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ภายในปีเดียวกัน ให้นับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
๓) ถ้าผลงานชิน้ ใดๆ ทีไ่ ด้รบั รางวัลในระดับสูงขึน้ อีกในปีการศึกษาต่อๆ ไป ให้สามารถน�ำไปค�ำนวณคะแนน
ในแต่ละปีการศึกษาที่ได้รับรางวัลได้
๔) ผลงานระดับกรมขึ้นไปให้ถือเป็นระดับชาติได้
วิธีการค�ำนวณ
จ�ำนวนผลงานถ่วงน�้ำหนักที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ
หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล
จ�ำนวนผลงานของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด*

X ๑๐๐

* พิจารณาจากองค์ประกอบการพิจารณาข้อ ๑

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) จ�ำนวนโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ พร้อมหลักฐานการน�ำไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับต่างๆ
พร้อมแสดงวิธีการค�ำนวณตามที่ สมศ. ก�ำหนด
๒) จ�ำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายในแต่ละปี โดยจ�ำแนกเป็นหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส.
แหล่งข้อมูล
ฐานข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมโครงงานทางวิ ช าชี พ หรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องผู ้ เรี ย นที่ บ ริ ห ารจั ด การโดยหน่ ว ยงาน
ต้นสังกัด ซึง่ มีกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ (มีการระบุประเภทผลงาน
ชื่อผลงาน ผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเจ้าของผลงาน ปีการศึกษาหรือช่วงระยะเวลาที่ด�ำเนินการ ระดับคุณภาพ
ผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ) หรืออย่างน้อยเป็นฐานข้อมูลที่ด�ำเนินการโดยสถานศึกษาเอง และได้มีการเผยแพร่หรือ
รายงานให้สาธารณชนรับทราบแล้ว เช่น การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา หรือในจุลสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์
ค�ำอธิบาย  
จ�ำนวนผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูผู้สอนที่น�ำไปใช้ประโยชน์
ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน หรือตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดย
ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อจ�ำนวนครูผู้สอน
นิยาม
ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ครูได้ใช้องค์ความรู้หรือประสบการณ์
พัฒนาขึน้ ซึง่ อาจเป็นผลงานวิชาการ/ต�ำรา/หนังสือทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของการจัดการเรียนการสอน หรือผลงานทีค่ รูคดิ ค้น
ขึ้นเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ครูประจ�ำ หมายถึง ผู้สอนที่มีเวลาปฏิบัติการสอนในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป ไม่นับรวมครู
ที่ลาศึกษาต่อ และครูที่ไปช่วยราชการในปีการศึกษานั้นตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป
การใช้ประโยชน์ หมายถึง ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยนั้นได้มีการ
น�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การให้บริการวิชาการ (สอน บรรยาย ฝึกอบรม) การจัดการเรียนการสอน
การเขียนต�ำรา แบบเรียน การใช้ความรู้ในด้านเกษตรกรรม การช่างเทคนิค การอุตสาหกรรม การอาชีพ หรือน�ำไป
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ที่น�ำไปใช้ประโยชน์
การได้รับรางวัล หมายถึง ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ครูพัฒนาขึ้น
ได้รบั รางวัลจากการจัดประกวด แข่งขัน การยกย่องเชิดชูความสามารถของครูในการผลิตผลงานนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยดังกล่าวจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ รวมถึงผลงานที่ได้รับการได้รับ
การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรด้วย
การได้รบั รางวัลหรือการน�ำไปใช้ประโยชน์ ให้สามารถนับรวมผลงานทีเ่ ป็นนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาในอดีตแต่มกี ารน�ำมาใช้ประโยชน์หรือได้รบั รางวัลในปีทปี่ ระเมิน การวัดตัวบ่งชีน้ ใี้ ช้ขอ้ มูล
เฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง โดยจะไม่นับซ�้ำหากผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยได้รับรางวัล
แล้ว/มีการน�ำไปใช้ประโยชน์แล้วในปีทผี่ า่ นมา ยกเว้นกรณีมกี ารได้รบั รางวัลจากระดับอืน่ หรือมีการใช้ประโยชน์เพิม่ ขึน้
ในประเด็นอื่น หรือการใช้ประโยชน์ในประเด็นเดิมแต่ขยายวงไปในกลุ่มเป้าหมายอื่น ทั้งนี้การได้รับรางวัลหรือ
การน�ำไปใช้ประโยชน์หรือในแต่ละระดับให้มีความส�ำคัญแตกต่างกัน
ประเด็นพิจารณา
ร้อยละของจ�ำนวนผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้น�ำไปใช้
ประโยชน์ต่อจ�ำนวนครูที่มีเวลาปฏิบัติการสอนในปีการศึกษานั้นตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป เฉลี่ย ๓ ปีการศึกษา โดยนับ
ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้
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๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

มีการระบุปัญหา
มีเป้าประสงค์
มีวิธีการด�ำเนินการ
มีการเก็บและบันทึกข้อมูล
มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด�ำเนินการ
ค่าน�ำ้ หนัก

ระดับคุณภาพผลงาน/รางวัล

๐.๕๐
๐.๗๐
๐.๙๐
๑.๐๐

ระดับภายในสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ชุมชน
ระดับภาค
ระดับชาติขึ้นไป

         หมายเหตุ ไม่นับรวมวิทยานิพนธ์หรือผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
องค์ประกอบการพิจารณา

๑) ครู ๑ คน ต้องท�ำผลงานอย่างน้อย ๑ ชิ้น ตัวอย่าง โรงเรียนแห่งหนึ่งมีครู ๑๐๐ คน ต้องมีผลงานของ
ครูประจ�ำทั้งหมดอย่างน้อย ๑๐๐ ชิ้น
๒) ผลงานครูร่วมกับผู้เรียนนับให้เป็น ๑ ชิ้นได้ แต่จะน�ำไปนับซ�้ำเป็นผลงานผู้เรียนอีกไม่ได้
๓) ผลงานร่วมกับครูท่านอื่นที่อยู่ต่างสถานศึกษานับให้เป็น ๑ ชิ้นได้ แต่ต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๕ (มีการลงนามรับรองของคณะผู้พัฒนาผลงานชิ้นนั้นๆ)
๔) ผลงานของครูร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรอื่น นับให้เป็น ๑ ชิ้นงานได้ แต่ต้องระบุชื่อผู้ร่วมในการพัฒนา
ผลงานนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน และต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๕ (มีการลงนามรับรองของคณะผู้พัฒนาผลงาน
ชิ้นนั้นๆ)
๕) งานวิ จั ย ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ รางวั ล แต่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ ตี พิ ม พ์ หรื อ น�ำเสนอในรู ป ของโปสเตอร์ จ าก
หน่วยงานระดับชาติ เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) หรือ
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับให้นับเป็นผลงานได้
๖) ผลงานระดับกรมขึ้นไปให้ถือเป็นระดับชาติได้
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วิธีการค�ำนวณ
จ�ำนวนผลงานถ่วงน�้ำหนักที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์
จ�ำนวนผลงานครูประจ�ำทั้งหมด*

X ๑๐๐

      * พิจารณาจากองค์ประกอบการพิจารณา ข้อ ๑

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) จ�ำนวนผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย พร้อมหลักฐานการน�ำไปใช้
ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลในระดับต่างๆ พร้อมแสดงวิธีการค�ำนวณตามที่ สมศ. ก�ำหนด
๒) จ�ำนวนครูทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา
๓)		กรณีที่หน่วยงานภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่มีการน�ำผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ สถานศึกษาต้องแสดงเอกสารหลักฐานทีช่ ดั เจน พร้อมทัง้ ระบุผลของการน�ำงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ไปใช้ประโยชน์
แหล่งข้อมูล
๑) ฐานข้อมูลสือ่ และนวัตกรรมของส�ำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กลุม่ มาตรฐานสือ่ และนวัตกรรม
(http://bsq.vec.go.th/innovation) ส�ำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒) ฐานข้อมูลของส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่แสดงผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูส�ำหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ถ้ามี)
๓) ฐานข้อมูลหรือเอกสารรับรองของหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงการน�ำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล

ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ผลการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน
ค�ำอธิบาย  
ผลการด�ำเนินงานเชิงปริมาณด้านการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพของแต่ละสาขางานที่สถานศึกษา
เปิดสอน เฉพาะกิจกรรม/โครงการที่จัดให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือ
ของผู้เรียนในแต่ละสาขางานหรือสาขาวิชาชีพผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
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นิยาม
ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง ความครอบคลุมในการบริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน
องค์กรภาครัฐ เอกชน หน่วยงานด้านต่างๆ สถาบันการศึกษาของแต่ละสาขาที่เปิดสอน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพดังกล่าว
ประเด็นการพิจารณา
๑) แต่ละสาขางานมีจ�ำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ของผู้เรียนทั้งหมด
๒) แต่ละสาขางานมีจ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมงต่อปี
๓) แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อชุมชนไม่น้อยกว่า ๒ โครงการต่อปี
๔) แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อหน่วยงานหรือองค์กรอื่นไม่น้อยกว่า ๒ แห่งต่อปี
๕) แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อสถานศึกษาอื่นไม่น้อยกว่า ๒ แห่งต่อปี
องค์ประกอบการพิจารณา
๑) การนับจ�ำนวนผู้เรียนไม่สามารถนับซ�้ำได้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของตัวบ่งชี้นี้มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
โอกาสในการฝึกทักษะผ่านกระบวนการการให้บริการวิชาการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การที่สถานศึกษาจะจัดให้
ผู้เรียนเฉพาะบางกลุ่มได้บริการวิชาการ โดยอ้างว่าผู้เรียนบางกลุ่ม บางคน อาจสร้างความเสียหายให้แก่ผู้รับบริการ
ย่อมเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนรายบุคคลอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
๒) ถ้าในกรณีที่ ๑ โครงการมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม ให้นับจ�ำนวนโครงการตามจ�ำนวนกลุ่มได้ในกรณี
ทีม่ กี ารด�ำเนินโครงการคนละวันกัน และมีการปรับเนือ้ หาสาระของโครงการให้เข้ากับบริบทของแต่ละกลุม่ เป้าหมาย
เท่านั้น

วิธีการค�ำนวณ
จำ�นวนสาขางานทีด่ �ำ เนินการครบทุกประเด็นพิจารณา
จำ�นวนสาขางานที่เปิดสอนทั้งหมด *

X ๑๐๐

* ในกรณีที่สาขาวิชาใดๆ ไม่มีสาขางานย่อย การนับจ�ำนวนสาขางานให้นับสาขาวิชานั้นๆ เทียบหน่วยเป็นสาขางานแทน
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ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) จ�ำนวนและรายชื่อสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาเปิดสอน
๒) จ�ำนวนและรายชื่อสาขางานที่ด�ำเนินการได้ตามเกณฑ์
๓) รายชื่อและข้อมูลจ�ำนวนเวลาของผู้เรียนรายบุคคลที่ได้เข้าร่วมการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพ
๔) รายชื่อชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษาที่ได้รับบริการวิชาการ/ วิชาชีพ พร้อมรายงานผลการประเมิน
โครงการ
๕) เอกสารข้อมูลหลักฐานของชุมชน หน่วยงาน หรือสถานศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ค�ำอธิบาย
ผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้และการฝึกทักษะของผู้เรียน โดยความร่วมมือ
ของสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน ภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ทั้ ง ในสถานศึ ก ษาและ
สถานประกอบการ เพื่อเพิ่มทักษะทุกด้านในสาขาวิชาชีพนั้นๆ จากการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือภาคชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
นิยาม
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หมายถึง การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงผ่านระบบความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานภาคี/เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่นับรวมการฝึกงานตามหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณา
๑) แต่ละสาขางานมีจ�ำนวนผู้เรียนที่ได้เรียนโดยระบบความร่วมมือในสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน
ภาคี/เครือข่ายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนทั้งหมด
๒) แต่ละสาขางานมีจ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้เรียนที่ได้เรียนโดยระบบความร่วมมือในสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานภาคี/เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี ส�ำหรับระดับ ปวช. และไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง
ต่อปี ส�ำหรับระดับ ปวส.
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๓) แต่ละสาขางานด�ำเนินการให้ผู้เรียนที่เรียนโดยระบบความร่วมมือทุกคน และได้รับการนิเทศจากครูฝึก
ในสถานประกอบการ แต่กรณีที่ไม่มีสัญญาความร่วมมืออย่างเป็นทางการสามารถใช้หนังสือขอความร่วมมือและ
หนังสือตอบรับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องแทนได้
องค์ประกอบการพิจารณา
หากเป็ น การศึ ก ษาดู ง านจะนั บ ให้ ไ ด้ ใ นกรณี ที่ เ ป็ น การศึ ก ษาดู ง านที่ ต รงกั บ สาขาวิ ช าชี พ ของผู ้ เรี ย น
โดยต้องมีรายงานสรุปผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเป็นรายบุคคลด้วย และต้องมีหนังสือขอความร่วมมือหรือหนังสือตอบรับ
ความร่วมมือด้วย
วิธีค�ำนวณ
จำ�นวนสาขางานที่ดำ�เนินการตามประเด็นการพิจารณา
ได้ครบทุกรายการ
จำ�นวนสาขางานที่เปิดสอนทั้งหมด*

X ๑๐๐

* ในกรณีที่สาขาวิชาใดๆ ไม่มีสาขางานย่อย การนับจ�ำนวนสาขางานให้นับสาขาวิชานั้นๆ เทียบหน่วยเป็นสาขางานแทน

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) จ�ำนวนสาขางานที่เปิดสอน
๒) รายงานผลการฝึกประสบการณ์ พร้อมทั้งผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ที่ประเมินโดยครูนิเทศ
จากสถานประกอบการ จ�ำแนกตามสาขางานที่เปิดสอนรายปี
๓) สัญญาความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ หน่วยงานหรือภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา
๘.๑  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ค�ำอธิบาย  
คณะกรรมการสถานศึกษา ถือเป็นคณะบุคคลของสถานศึกษาที่มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย
แผนพัฒนา ตลอดจนกรอบทิศทางการด�ำเนินงานตามบทบัญญัติกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการก�ำกับดูแล
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และขับเคลื่อนสถานศึกษา ให้มีการควบคุมและตรวจสอบการด�ำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษา
จะด�ำเนินการบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
นิยาม
คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา และกรรมการบริหารสถานศึกษาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
รวมทั้งองค์คณะบุคคลที่สถานศึกษาแต่งตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่เป็นคณะกรรมการของสถานศึกษานั้นๆ ในกรณีที่
สถานศึกษามีเหตุจ�ำเป็นใดๆ ที่ยังไม่สามารถสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาได้ตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษานั้นๆ ก�ำหนดไว้
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

องค์ประกอบและการได้มาของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและ
นโยบาย และมีการก�ำกับดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการสถานศึกษามีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด (ดูรายละเอียดหน้าถัดไป)
คณะกรรมการสถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์/แผนประจ�ำปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และมีผลการก�ำกับติดตามการ
ประเมิ น ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และให้ ข ้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา
อย่างน้อย ๒ ครั้ง ในรอบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

๒
๓
๔

๕
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คณะกรรมการสถานศึกษามีการด�ำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและก�ำกับดูแลให้
สถานศึกษาด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทุกประเด็น โดยมีผลการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากการสรรหาอย่างเป็นระบบและมีการน�ำผลการ
ประเมินไปปรับปรุง

การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ดำ�เนินงานมี
คุณภาพ
(มี/ไม่มี)

คณะกรรมการมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด มีดังนี้
๑) อนุมัติแผนพัฒนาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ
๒) ออกข้อบังคับระเบียบ และประกาศของสถานศึกษาเกี่ยวกับการด�ำเนินการของสถานศึกษา
๓) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานที่ ค ณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก�ำหนด
๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการหรือภาคเอกชน
๕) ก�ำกับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�ำนาจและหน้าที่ของสถานศึกษา
๗) ก�ำหนดนโยบาย ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของสถานศึกษา
องค์ประกอบการพิจารณา
๑) ค�ำว่า “อย่างต่อเนื่อง” พิจารณาจากการด�ำเนินการของสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒) กรณีที่มีสถานศึกษาบางแห่งก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นเองให้พิจารณา
เทียบเคียงความครอบคลุม ไม่ควรก�ำหนดน้อยเกินไป แต่หากมีกระบวนการในการก�ำหนดที่เป็นทางการ เชื่อถือได้
(เช่น มีผู้ทรงคุณวุฒิ/องค์กรภายนอกร่วมก�ำหนด) และด�ำเนินการได้ครบถ้วน ก็สามารถพิจารณานับให้ได้ แต่ต้องมี
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภายนอกในการให้สถานศึกษาปรับปรุงให้เหมาะสมในปีต่อไป
๓) การก�ำกับดูแลสถานศึกษาพิจารณาจากรายงานการประชุมที่แสดงให้เห็นถึงการก�ำกับติดตามของ
คณะกรรมการ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และนโยบายที่ก�ำหนดไว้ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
๒) ประกาศ ระเบียบ ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษา
๓) รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
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๘.๒ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ค�ำอธิบาย
ผู้บริหารสถานศึกษา มีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันการก�ำหนดนโยบายแผนงาน และกลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีระบบตรวจสอบ
การท�ำงานตามภารกิจของสถานศึกษา ตลอดจนจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงการท�ำงานและพัฒนาการท�ำงานที่ดีขึ้น
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

ผู้บริหารสถานศึกษามีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ ในการ
สร้างความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มทั้ ง มี ก ารประเมิ น ผลการด�ำเนิ น งานตามกรอบวิ สั ย ทั ศ น์
(โดยผูต้ รวจสอบภายนอก) เพือ่ น�ำผลการประเมินมาก�ำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และ
แผนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงและเกิดประโยชน์ตอ่ สถานศึกษา
และชุมชน

๒

ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
โดยมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดประชุมบุคลากรทั้งองค์กร
อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี เป็นต้น

๓

ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการควบคุมอัตราส่วนครู : ผูเ้ รียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของหน่วยงานต้นสังกัด ครบทุกสาขางาน (ผู้บริหารอาจแก้ปัญหาด้วยการหาผู้สอน
เพิ่ม เช่น จ้างครูอัตราจ้าง หรือหาผู้มีความรู้ในชุมชนนั้นๆ มาช่วยสอน เป็นระยะเวลา
๙ เดือนขึ้นไป เป็นต้น)
ผู้บริหารสถานศึกษามีการก�ำกับดูแลอัตราส่วนผู้ส�ำเร็จการศึกษา (Success rate)
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษาด้านบุคลากร พื้นที่เครื่องมือ อุปกรณ์และ
ทรัพยากรอืน่ ให้เกิดความคุม้ ค่าในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
ผู้บริหารสถานศึกษามีการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์
ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การจนเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจน และ
เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

๔

๕
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การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�ำเนินงานมี
คุณภาพ
(มี/ไม่มี)

องค์ประกอบการพิจารณา
๑) ค�ำว่า “อย่างต่อเนื่อง” พิจารณาจากการด�ำเนินการของสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒) การรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนือ่ งต้องอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครัง้ และถ้ามีภาคฤดูรอ้ นก็ตอ้ งน�ำมา
พิจารณาด้วย
๓) การรับฟังความคิดเห็นท�ำได้โดยการเชิญบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องหรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholder)
เข้ามารับฟังการชี้แจง แล้วเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือ การจัดประชุมบุคลากรทั้งองค์กร
อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี เป็นต้น
๔) มาตรฐานอัตราส่วนของครูต่อผู้เรียน พิจารณาจากมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของ สอศ. โดย
ใช้เกณฑ์ +/- ๒๐% จากอัตราส่วน ดังนี้
		 (๑) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ไม่เกิน ๑ : ๓๐
		 (๒) วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ ไม่เกิน ๑ : ๓๐
		 (๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษา ไม่เกิน ๑ : ๓๕
		 (๔) วิทยาลัยสารพัดช่าง
			
- หลักสูตรระยะสั้นด้านอุตสาหกรรม ๑ : ๒๐
			
- หลักสูตรระยะสั้นด้านพาณิชยกรรม ๑ : ๓๐
			
- หลักสูตรระยะสั้นด้านคหกรรม ๑ : ๒๕
			
- ถ้าหลักสูตร ปวช., ปวส. เทียบตามวิทยาลัยทั่วไป
กรณีสถานศึกษาเอกชน โดยปกติเกณฑ์ของ สช. จะสูงกว่า (เช่น ภาคทฤษฎี ๑ : ๓๐ ภาคปฏิบัติ ๑ : ๑๕)
แต่จะเกิดความยากล�ำบากในการประเมิน ให้ใช้หลักการของ สอศ. ตามข้อ ๔) เทียบเคียงแทนได้ (รวมทั้งวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทศบาลด้วย)
หมายเหตุ: (๑) คิดจ�ำแนกเป็นสาขางาน
			
(๒) แม้ว่าครูบางคนจะสอนหลายสาขางานให้นับซ�้ำภายในสาขาวิชาเดียวกันได้ แต่ไม่ใช่การ
					 คิดสัดส่วนแบบภาพรวมทั้งสถานศึกษา ซึ่งไม่ตรงวัตถุประสงค์
๕) ผู้มีความรู้ในชุมชน หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพนั้นๆ ที่อาศัยอยู่หรือไม่ได้อาศัยอยู่
ในชุมชนนั้นก็ได้ โดยพิจารณาให้เฉพาะผู้ที่สถานศึกษาจ้างหรือเชิญมาสอนตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป ในแต่ละปีการศึกษา
เท่านั้น (ไม่ครบ ๙ เดือนในปีการศึกษาใดๆ ไม่น�ำมาพิจารณา)
๖) ความคุ้มค่า พิจารณาจากงบประมาณในการลงทุนประกอบกับความจ�ำเป็น เช่น จ�ำนวนรอบของการ
ใช้งาน/ความถี่ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ รวมทั้งงบประมาณ/ทรัพยากรที่ใช้ด�ำเนินการ
เทียบกับจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ (Cost per head)
๗) สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง พิจารณาจากการได้รับรางวัลหรือได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง
31

ชมเชยด้านความพอเพียงจากองค์กร/หน่วยงานภายนอก หรือการได้รับการร้องขอจากสถานศึกษาอื่น หรือองค์กร/
หน่วยงานภายนอกให้สนับสนุนช่วยเหลือด้านความพอเพียง หรือการที่มีสถานศึกษาอื่น หรือองค์กร/หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานด้านความพอเพียง แต่ตอ้ งอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๒ แห่ง หรือมีการจัดการสอน/จัดกิจกรรม
ด้านความพอเพียงและมีบุคคลภายนอกมาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒) แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๓) รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  
ค�ำอธิบาย
ประเมินความสามารถด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในการด�ำเนินงานด้านต่างๆ
โดยมีการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจด้าน
การบริหารงานวิชาการ เช่น ระบบสารสนเทศของนักศึกษา (งานทะเบียน งานวัดประเมินผล งานปกครอง ฯลฯ)
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป โดยมีผู้รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล การท�ำงานประสานกัน
เป็นเครือข่ายของสถานศึกษารวมทั้งมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ
นิยาม
ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บ�ำรุงรักษาข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการ
และลดความซ�้ำซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยการก�ำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูล
และสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูล
ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การรักษาความลับของข้อมูล ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบนั สามารถเรียกใช้งาน
ได้รวดเร็ว ครบถ้วนสมบูรณ์ตามฐานข้อมูลที่ใช้งานจริงและพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยสถานศึกษาควรต้องมีการ
ด�ำเนินการ อย่างน้อย ๕ ใน ๗ รายการ ดังนี้
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๑) มีการก�ำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติหรือคู่มือการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๒) มีการก�ำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและสิทธิการใช้ข้อมูลภายในฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างชัดเจน
๓) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจากภายในและภายนอก
๔) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและก�ำจัดไวรัส
๕) มีการส�ำรองข้อมูลสม�่ำเสมอ
๖) มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๗) มีแผนการดูแลบ�ำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

มีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ�ำเป็นครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
จ�ำนวน ๔ ด้านคือ ๑) ด้านวิชาการ ๒) ด้านบุคลากร ๓) ด้านงบประมาณ และ
๔) ด้านบริหารทัว่ ไป เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
นักเรียนนักศึกษา แผนการเรียน บุคลากร งบประมาณ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่ เป็นต้น

๒

ฐานข้อมูลและอุปกรณ์การใช้งานมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและการเข้าถึง
ข้อมูลท�ำได้อย่างสะดวก
มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญและความปลอดภัยในการใช้งาน และผู้ใช้งานทุกระดับ
มีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อการใช้งานได้จริง
มีการใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและตัดสินใจ (ใช้แผนงานโครงการ
ประกอบการตัดสินใจ เช่น มี MIS หรือไม่) จนเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
มีระบบป้องกันและระบบการส�ำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง

๓
๔
๕

การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�ำเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี)

องค์ประกอบการพิจารณา
๑) ถ้าสถานศึกษามีเพียงระบบอินเทอร์เน็ตไว้ใช้งานทั่วไป ยังไม่ถือว่าเป็นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
๒) ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและเข้าใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน
ของบุคคลในแต่ละระดับ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ และทดลองใช้จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ๔ กลุ่มข้อมูล ดังนี้
๑) ด้านวิชาการ ๒) ด้านบุคลากร ๓) ด้านงบประมาณ และ ๔) ด้านบริหารทั่วไป
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๓) ความส�ำเร็จในการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ พิจารณาจากร้อยละของบุคลากร
ทุกระดับที่มีการน�ำเอาสารสนเทศในฐานข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจบริหารหรือการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา
จากการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลด้านใดๆ อย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านนักเรียน ด้านหลักสูตร ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านการเงิน และด้านวัสดุอปุ กรณ์ ทัง้ นี้ ให้นบั เฉพาะการใช้ประโยชน์เพือ่ คุณภาพการจัดการ
ศึกษาเท่านั้น ไม่นับรวมกรณีการใช้ประโยชน์ด้วยเหตุผลส่วนตัว
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) ระบบฐานข้อมูลที่แสดงว่าบุคลากรได้น�ำเอาข้อมูลจากระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือเพื่อการตัดสินใจบริหารงานเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา
๒) ผลการส�ำรวจการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลด้านต่างๆ และเชื่อมโยงการ
ปฏิบตั งิ านอย่างเป็นระบบระหว่างผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และส่วนงานต่างๆ ของสถานศึกษา รวมทัง้ หน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนครูให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นผู้ที่มีความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพครู อันควรค่าแก่การยกย่องและเคารพบูชาของลูกศิษย์ มีคุณวุฒิและความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน สามารถพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ ตลอดจนมีความสามารถในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน จนได้
รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติ
นิยาม

ครู หมายถึง ผูส้ อนทีม่ เี วลาปฏิบตั กิ ารสอนในปีการศึกษานัน้ ตัง้ แต่ ๙ เดือนขึน้ ไป ไม่นบั รวมครูทลี่ าศึกษาต่อ
และครูที่ไปช่วยราชการในปีการศึกษานั้นตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคลากรทีม่ สี ว่ นร่วมด�ำเนินการ ผูส้ นับสนุนด้านการศึกษา ด้านการบริหาร
และนิเทศการศึกษา การนับจ�ำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้นับเฉพาะบุคลากรประจ�ำที่มีเวลาปฏิบัติงาน
ในปีการศึกษานั้นๆ ตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป
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คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม จากนิยามขององค์การอนามัยได้บัญญัติไว้ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง การด�ำรงชีวิต
อยู่ด้วยการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์และมีความมั่นคงซึ่งครอบคลุมสุขภาวะทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะ
ทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาฝึกอบรม
ด้ า นวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ รวมทั้ ง การให้ ค วามรู ้ ด ้ า นจรรยาบรรณ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ต่อปี
สถานศึกษาสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษา หรือทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี
อย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาโดยมีโครงการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก อย่างน้อย
ร้อยละ ๕ ต่อปี อย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่อง
ในด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชน จนถึงระดับชาติ อย่างน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี
อย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เหมาะสมกับความเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ต่อปี
อย่างต่อเนื่อง

๒

๓

๔

๕

การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ดำ�เนินงานมี
คุณภาพ
(มี/ไม่มี)

องค์ประกอบการพิจารณา
๑) อย่างต่อเนื่อง ประเด็นการพิจารณาข้อ ๑-๔ คือ ความถี่และช่วงระยะเวลาที่จ�ำนวนครู บุคลากร
ทางการศึกษาด�ำเนินกิจกรรม โดยมีการจัดกิจกรรมนัน้ ๆ อย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๑ ครัง้ โดยพิจารณาจากการน�ำผล
จากการพัฒนาฝึกอบรมให้เกิดประโยชน์
๒) อย่างต่อเนื่อง ประเด็นการพิจารณาข้อ ๕ คือ ความถี่และช่วงระยะเวลาที่ด�ำเนินกิจกรรม เช่น มีการ
จัดกิจกรรมนั้นๆ ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนตลอดปีการศึกษา หรือมากกว่า ๑ ครั้งต่อปีการศึกษา (ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของกิจกรรมนั้นๆ) โดยเน้นคุณภาพเป็นส�ำคัญ
๓) การพัฒนาฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ การศึกษาดูงาน หรือการส่งบุคลากรไปร่วมประชุมวิชาการ/
วิชาชีพ ต้องมีการติดตาม รายงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผลหรือมีการใช้ประโยชน์ จึงจะนับให้
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๔) การนับจ�ำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในประเด็นการพิจารณา ข้อ ๒-๔ นับซ�้ำไม่ได้
ทั้งในข้อเดียวกันและต่างข้อกัน
๕) ทุ น การศึ ก ษา หมายถึ ง ทุ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น เงิ น หรื อ เวลา โดยต้ อ งมี ข ้ อ มู ล หลั ก ฐานการให้ ทุ น ที่ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน (ทุนที่เป็นเงินอาจจะให้ทุนทั้งหมดหรือบางส่วน หรือทุนที่เป็นเวลาต้องเป็นเวลา
การปฏิบัติงานปกติ ส่วนการที่ครูไปเรียนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลาท�ำการ จะไม่นับให้)
๖) โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงานภายนอก
จะต้องมีขอ้ ตกลงความร่วมมือเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยเน้นการเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน การเป็นวิทยากรบรรยายไม่นบั ให้
๗) การได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง ถ้าเป็นหนังสือแสดงความขอบคุณทั่วไป ไม่นับให้
๘) คุณภาพชีวิตซึ่งครอบคลุมสุขภาวะทั้ง ๔ ด้าน ต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย ๑ ด้าน
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) จ�ำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
๒) จ�ำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการ/วิชาชีพ รวมทั้งการให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
๓) จ�ำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์และพัฒนา
จากหน่วยงานภายในและภายนอก
๔) จ�ำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาโดยโครงการแลกเปลี่ยน (Staff Exchange)
ร่วมกับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน/องค์กรภายนอก
๕) จ�ำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่องในด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ระดับชุมชน จนถึงระดับชาติ
๖) จ�ำนวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ หมาะสมกับความเป็นครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรและทะเบียนผลงาน/เกียรติประวัติครูและบุคลากรของสถานศึกษา
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องของหน่วยงานต้นสังกัด เช่น ฐานข้อมูลกลุม่ งานบริหารบุคคล ส�ำนักอ�ำนวยการ หรือ
ฐานข้อมูลส�ำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการบริหารความเสี่ยง
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาระบุความเสี่ยงเพื่อให้สามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ น�ำไปสู่
ความส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามแผนขององค์กรได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
นิยาม
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะท�ำให้สถานศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์
หรือเหตุการณ์ทมี่ คี วามไม่แน่นอน ซึง่ หากเกิดขึน้ จะมีผลกระทบเชิงลบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสถานศึกษา
โดยก�ำหนดความเสี่ยงที่ส�ำคัญบังคับไว้ ๕ ด้าน ดังนี้
๑) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา
๒) ความเสี่ยงด้านทะเลาะวิวาท
๓) ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด
๔) ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น
๕) ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การก�ำหนดแผนเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายได้มีแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน และสามารถน�ำไปประกอบการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยง
ในทุกส่วนงาน ระดับความส�ำเร็จของการบริหารความเสี่ยงพิจารณาจากร้อยละของการลดลงของเหตุการณ์ที่
ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาก�ำหนดประเด็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และจัดท�ำแผนการบริหารความเสี่ยง
พร้อมทั้งสร้างกลไกให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยการก�ำหนดประเด็น
ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา
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เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการค้นหา
และระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในสถานศึกษา มีการยอมรับความเสี่ยง
ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการ
ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีการแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีสว่ นร่วมในการค้นหา
และระบุความเสีย่ งความเสีย่ งด้านทะเลาะวิวาท มีการยอมรับความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
การสร้างสรรค์รวมทัง้ มีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการป้องกัน/
ควบคุมความเสีย่ งด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง และมีการแก้ไขปรับปรุง
เพือ่ ลดความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ โดยสามารถควบคุมความเสีย่ งให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการค้นหา
และระบุความเสี่ยงความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ
สร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการป้องกัน/
ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการค้นหาและ
ระบุความเสี่ยงความเสี่ยงด้านสังคม มีการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสร้างสรรค์
รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยง
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

๒

๓

๔

๕
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ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการค้นหา
และระบุความเสี่ยงความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม มีการยอมรับความเสี่ยง
ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการ
ป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องและมีการแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง

การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�ำเนินงานมี
คุณภาพ
(มี/ไม่มี)

องค์ประกอบการพิจารณา
ความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง พิจารณาจากความถี่ และระดับความรุนแรง
ทีล่ ดลง ถ้ามีกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีด่ อี ยูแ่ ล้วแต่เกิดเหตุสดุ วิสยั ท�ำให้เกิดความรุนแรง ต้องมีการน�ำเหตุสดุ วิสยั
มาวิเคราะห์เพื่อปรับแผนและมีการด�ำเนินการด้วยความเข้มแข็ง ในกรณีที่ไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลย (ไม่ลดลง)
ก็พิจารณาให้คะแนนได้
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการก�ำหนดประเด็นความเสี่ยง
๒) แผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานภายในสถานศึกษา
๓) หลักฐานการได้รับการอนุมัติจากกรรมการสถานศึกษา
๔) รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงสถานศึกษา
๕) บันทึกของสาขางาน หรือสาขาวิชา หรือแผนกวิชา หรือประเภทวิชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
รายงานที่เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
๖) จ�ำนวนครัง้ ของเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทีถ่ กู บันทึกไว้ทฝี่ า่ ยปกครองของสถานศึกษา หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีสว่ นร่วมคิด ร่วมปฏิบตั ิ และร่วมรับผิดชอบ
ของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ซึ่งมีการวิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เพือ่ จัดท�ำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพและเสนอขอความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา เพือ่ ให้เกิดกลไกใน
การด�ำเนินงานและระบบการติดตามผลการพัฒนาสืบเนื่องจากแผนพัฒนาดังกล่าวควบคู่กับการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อให้เกิดผลในการปรับปรุง พัฒนา ปรับเปลี่ยน ทั้งการเรียนการสอน การบริหาร และการปฏิบัติอื่นๆ และ
มีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพทุกระดับ เพื่อน�ำผลไปปรับปรุงการประกันคุณภาพภายในและ
การปฎิบัติงานของทุกหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ ควรมีการก�ำกับดูแลให้มีการด�ำเนินการ ตลอดจนให้มีการติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม�่ำเสมอ
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นิยาม
ความส�ำเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ หมายถึง การที่สถานศึกษามีสาขาที่เปิดสอน
สามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย ด้านการวางแผน (Plan) ด้านการน�ำแผนลงสู่การปฏิบัติ (Do) การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ (Check) และการน�ำเอาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา (Act)
จนกระทั่งได้รับรางวัลหรือได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
การยอมรับหรือได้รับรางวัล หมายถึง การที่สาขานั้นๆ ได้รับรางวัล หรือได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องว่าสามารถด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน ด้านการน�ำแผนลงสู่การปฏิบัติ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ และการน�ำเอาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ซึง่ เป็นการยกย่องหรือได้รบั รางวัลจากหน่วยงาน หรือการประกวดภายนอกสถานศึกษาเท่านัน้ และหากสาขาใดได้รบั
รางวัลแล้วไม่สามารถนับซ�้ำในประเด็นรางวัลเดิมได้ ยกเว้นได้รับรางวัลจากหน่วยงานใหม่หรือการประกวดครั้งใหม่
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

ผู้บริหารสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับครู บุคลากร และผู้เรียน
ทุกคนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๒

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน ร่วมกันก�ำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การประกันคุณภาพ
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมทัง้ บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของครู บุคลากร และผูเ้ รียนโดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา พร้อมมีการเผยแพร่และท�ำความเข้าใจให้สาธารณชนรับทราบ

๓

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย กลยุทธ์
ที่ได้วางไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ บ ริ หาร ครู แ ละบุ ค ลากร
ทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคลในส่วนงานต่างๆ ครบทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ พร้อมทั้ง
รายงานให้สาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและมาตรฐานที่ก�ำหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ และมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างสรรค์สามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กับสถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรอื่น

๔

๕
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การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�ำเนินงานมี
คุณภาพ
(มี/ไม่มี)

องค์ประกอบการพิจารณา
๑) อย่างต่อเนือ่ ง พิจารณาจากการด�ำเนินการของสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครัง้ ในกรณีผเู้ รียน
ระยะสั้นอนุโลมให้ใช้วิธีการแจกเอกสารพร้อมชี้แจงรายละเอียดและให้ลงชื่อรับทราบได้
๒) การรายงานให้สาธารณชนรับทราบเป็นการรายงานผลโดยภาพรวม อาจรายงานบนเว็บไซต์ หรือรูปแบบ
จุลสารที่มีการเผยแพร่ก็ได้ โดยไม่ต้องรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล
๓) แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี พิจารณาจากแผนการด�ำเนินงาน/กระบวนการทีก่ อ่ ให้เกิดการบรรลุเป้าหมายทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อสถานศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานอื่น
๔) การเป็นแบบอย่าง พิจารณาจากการเยี่ยมชมงานด้านระบบประกันคุณภาพ หรืองานอื่นๆ ที่สนับสนุน
ระบบประกันคุณภาพจากสถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรอื่นไม่น้อยกว่าปีละ ๒ แห่ง และ MOU ที่มีกิจกรรม
ด้านการประกันคุณภาพร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรอื่น
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) แผนงาน (แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ)
๒) โครงการ กิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างการมีส่วนร่วม

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
ค�ำอธิบาย
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ก�ำหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ รวมทัง้ ให้เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ต่อสาธารณชน
นิยาม
การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การน�ำผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากต้นสังกัดและภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการจัดท�ำแผนพัฒนาและด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบให้มี
คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเทียบกับคะแนนการประเมินคุณภายในครั้งก่อนหน้า
โดยพิจารณาคะแนนในระดับสถานศึกษาเท่านั้น
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เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการ
การปฏิบัติ ด�ำเนินงานมี
(มี/ไม่มี)
คุณภาพ
(มี/ไม่มี)

ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑
๒

ผลประเมินมาตรฐานทีว่ า่ ด้วยผลการจัดการศึกษาเพิม่ ขึน้ และเปลีย่ นระดับคุณภาพสูงขึน้
ผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญเพิ่มขึ้น
และเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
ผลประเมินมาตรฐานทีว่ ่าด้วยการบริหารจัดการศึกษาเพิม่ ขึน้ และเปลีย่ นระดับคุณภาพ
สูงขึ้น
ผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น

๓
๔
๕

องค์ประกอบการพิจารณา
๑) การนับคะแนนการปฏิบัติ ให้พิจารณาผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรณี ๔.๕๑ ขึ้นไป ให้ได้คะแนน
ปฏิบัติโดยปริยาย
๒) การนับคะแนนผลการด�ำเนินงานมีคณ
ุ ภาพ ให้พจิ ารณาระดับคุณภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ ยกเว้นกรณีระดับดีมาก
ให้คะแนนผลการด�ำเนินงานมีคุณภาพโดยปริยาย (ย้ายไปองค์ประกอบการพิจารณา)
๓) ค่าคะแนนสามารถแปลความหมายของระดับคุณภาพ ดังนี้
ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

๔.๕๑ - ๕.๐๐
๓.๕๑ - ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นทางการของหน่วยงานต้นสังกัด หรือทีไ่ ด้รายงาน
ให้สาธารณชนรับทราบ เช่น ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น
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๒.๖.๒  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
กลุม่ ตัวบ่งชีอ้ ตั ลักษณ์ หมายถึง กลุม่ ตัวบ่งชีท้ ปี่ ระเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความส�ำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มี ๑ ตัวบ่งชี้ (ค่าน�้ำหนัก ๑๐ คะแนน) คือ
ตัวบ่งชี้ที่
๑๔

ตัวบ่งชี้
ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา
๑๔.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

น�้ำหนัก
(คะแนน)
๑๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา
๑๔.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
ค�ำอธิบาย
การจัดตัง้ สถานศึกษาอาชีวศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับ ทุกประเภท
วิชาที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาก�ำลังคนของ
ประเทศให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ โดยสถานศึกษาแต่ละประเภทต่างก็มีการก�ำหนดปรัชญา ปณิธาน และ
พันธกิจในการด�ำเนินงานของตนเองไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ
นิยาม

ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของสถานศึกษา หมายถึง ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจทีส่ ถานศึกษาอาชีวศึกษา
แต่ละแห่งก�ำหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักอย่างน้อย ๒ ประการ ได้แก่ ๑) เป็นการประกาศให้ชุมชน สังคม ครู
บุคลากร และผู้เรียนรับทราบอย่างชัดเจนถึงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งหน้าที่ในการ
จัดการศึกษาในด้านต่างๆ ของสถานศึกษา และ ๒) ใช้เป็นแบบแผนในการก�ำหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน
รวมทัง้ แผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรในส่วนงานต่างๆ
ภายในสถานศึกษา
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เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดแผนปฏิบตั งิ าน
โดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ทสี่ อดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจการด�ำเนินงาน
ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

๒

มีการสร้างระบบการมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียน และบุคลากรในการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ทกี่ �ำหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
มีการประเมินความพึงพอใจประชาคมของสถานศึกษา และประชาคมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ผลการด�ำเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธ าน พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ การจั ด ตั้ ง
สถานศึกษาและเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชนขึ้นไป
ผู ้ เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ป็ น ไปตามปรั ช ญา ปณิ ธ าน และพั น ธกิ จ ด้ า นผู ้ เรี ย นตามที่
สถานศึกษาก�ำหนด และเป็นที่ยอมรับของชุมชน หรือองค์กรภายนอก

๓
๔
๕

ผลการ
การปฏิบัติ ด�ำเนินงานมี
(มี/ไม่มี)
คุณภาพ
(มี/ไม่มี)

องค์ประกอบการพิจารณา
๑) การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (ประเด็นการพิจารณา ข้อ ๒) พิจารณาจากการด�ำเนินการตามกลยุทธ์ หรือ
กิจกรรม/โครงการที่รองรับกลยุทธ์นั้นๆ ซึ่งต้องด�ำเนินการทุกภาคเรียน และบุคลากรให้ความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐
๒) ประชาคมของสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกที่มีส่วนร่วม
ในการก�ำหนดแผนปฏิบัติงาน
๓) การประเมินความพึงพอใจต้องด�ำเนินการ ดังนี้
		 (๑) การประเมินให้ครอบคลุมด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input) และด้านกระบวนการ (Process) เป็นอย่างน้อย
		 (๒) แบบประเมินที่ใช้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
		 (๓) ประชาคมของสถานศึกษาทุกกลุ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีส่วนร่วมในการประเมิน
		 (๔) ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี คือ มีคะแนน ๓.๕๑ ขึ้นไปจากระบบ ๕ คะแนน

44

๔) การเป็นที่ยอมรับของชุมชน หรือองค์กรภายนอกประกอบด้วย (พิจารณาอย่างน้อย ๒ ใน ๓ ข้อ)
		 (๑) ผลการสัมภาษณ์ผู้น�ำหรือคนในชุมชนโดยผู้ประเมิน
		 (๒) ผลการส�ำรวจประชากรในชุมชนและองค์กรภายนอกโดยสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน
ในหลากหลายสาขาอาชีพ
		 (๓) การได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย หนังสือขอบคุณ หนังสือถึงสถานศึกษา
ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียน
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานประจ�ำปีของ
สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒) แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๓) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผลการด�ำเนินงานและผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของสถานศึกษา
๔) หลักฐานการได้รบั การยอมรับ การได้รบั รางวัล หรือการได้รบั การยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบตั ิ
ที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
๑๔.๒  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ค�ำอธิบาย
ผลการด�ำเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษาที่ได้ก�ำหนดไว้ หรือเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นจากความส�ำเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ
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เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดจุดเน้น จุดเด่น
รวมทั้งก�ำหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์การด�ำเนินงาน โดยได้รับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
มีการสร้างระบบการมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียน และบุคลากรในการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ทกี่ �ำหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
มีการประเมินความพึงพอใจประชาคมของสถานศึกษา และประชาคมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
ผลการด�ำเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชนขึ้นไป
สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น และได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
ที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณ์นั้น

๒

๒
๔
๕

การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�ำเนินงานมี
คุณภาพ
(มี/ไม่มี)

องค์ประกอบการพิจารณา
๑) หากสถานศึกษาไม่มีการก�ำหนดจุดเน้น หรือจุดเด่น ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ จะไม่ได้คะแนน
๒) การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (ประเด็นการพิจารณา ข้อ ๒) พิจารณาจากการด�ำเนินการตามกลยุทธ์
หรื อ กิ จ กรรม/โครงการที่ ร องรั บ กลยุ ท ธ์ นั้ น ๆ ซึ่ ง ต้ อ งด�ำเนิ น การทุ ก ภาคเรี ย น และบุ ค ลากรให้ ค วามร่ ว มมื อ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๓) ประชาคมของสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกที่มีส่วนร่วม
ในการก�ำหนดแผนปฏิบัติงาน
๔) การประเมินความพึงพอใจต้องด�ำเนินการ ดังนี้
		 (๑) การประเมินต้องครอบคลุมด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input) และด้านกระบวนการ (Process) เป็น
อย่างน้อย
		 (๒) แบบประเมินที่ใช้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
		 (๓) ประชาคมของสถานศึกษาทุกกลุ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีส่วนร่วมในการประเมิน
		 (๔) ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี คือมีคะแนน ๓.๕๑ ขึ้นไปจากระบบ ๕ คะแนน
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๕) การเป็นที่ยอมรับของชุมชน หรือองค์กรภายนอกประกอบด้วย (พิจารณาอย่างน้อย ๒ ใน ๓ ข้อ)
		 (๑) ผลการสัมภาษณ์ผู้น�ำหรือคนในชุมชนโดยผู้ประเมิน
		 (๒) ผลการส�ำรวจประชากรในชุมชนและองค์กรภายนอกโดยสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน
ในหลากหลายสาขาอาชีพ
		 (๓) การได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณหนังสือชมเชย หนังสือขอบคุณ หนังสือถึงสถานศึกษาให้
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียน
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก�ำหนดจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา (ถ้ามี)
๒) แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี รวมทัง้ แผนพัฒนาคุณภาพทีส่ อดคล้องกับจุดเน้น หรือจุดเด่น
ของสถานศึกษาที่ได้รับความเป็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๓) รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึง่ แสดงให้เห็น
ถึงผลการด�ำเนินงานและผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามอัตลักษณ์ จุดเน้น และจุดเด่นของสถานศึกษาทีก่ �ำหนด หรือ
ผลการด�ำเนินงานและผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ
๔) เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
๒.๖.๓  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาเป็นผู้ก�ำหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย
ของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็น
ผู้ชี้น�ำสังคม อาทิ การรักชาติ การบ�ำรุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ การน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั เิ ป็นแบบอย่าง การสร้างสังคม
สั น ติ สุ ข และความปรองดอง การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในกรอบประชาคมอาเซี ย น การส่ ง เสริ ม ด้ า น
สิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคม
อาทิ ความขัดแย้ง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เป็นต้น
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ตัวช่งชี้มาตรการส่งเสริมประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งชี้ (ค่าน�้ำหนัก ๒๐ คะแนน) คือ
ตัวบ่งชี้ที่

ตัวบ่งชี้

น�้ำหนัก
(คะแนน)
๕

๑๕

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๑๖

ผลการพัฒนาคุณภาพครู

๕

๑๗

การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

๕

๑๘

การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา

๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยการจัดหรือส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพและดูแลผู้เรียนให้มีสุขภาพพลามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย
โดยประเมินจาก ๑ กิจกรรมใน ๕ กิจกรรม
		
กิจกรรม ๑ การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วย
			
๑) ความเป็นประชาธิปไตย
		
๒) ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน ซื่อสัตย์อดทน ความเสียสละ จิตสาธารณะ
ความประหยัด และการน้อมน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
๓) ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมทั้งสร้างค่านิยมความเป็นไทย การอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปะ และวัฒนธรรม
กิจกรรม ๒ การพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจมาตรฐานและระบบคุณภาพ
กิจกรรม ๓ การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
กิจกรรม ๔ การพัฒนาผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรม ๕ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน
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เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร และสามารถสร้าง
ความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน

๒

มีการด�ำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๓

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับดี

๔

ผลการด�ำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก�ำหนด และได้รับการยอมรับจากชุมชน

๕

ผลการด�ำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก�ำหนด และได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/
ภูมิภาคขึ้นไป

การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�ำเนินงานมี
คุณภาพ
(มี/ไม่มี)

องค์ประกอบการพิจารณา
กรณีได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไปแล้ว ให้ได้รับคะแนนประเด็นการพิจารณาข้อ ๔ ด้วย
โดยปริยาย
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
๒) รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาในข้อ ๑)
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูลของสถานศึกษาด้านการพัฒนาผูเ้ รียน ฐานข้อมูลของต้นสังกัดหรือส่วนงานของต้นสังกัดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาผูเ้ รียน (ถ้ามี) รวมทัง้ รายงานของหน่วยงานภายนอก และข่าวสารทางสือ่ ต่างๆ เช่นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖  ผลการพัฒนาคุณภาพครู
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาจัดให้มกี ารพัฒนาศักยภาพครูผสู้ อนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพครบวงจร
ตั้งแต่การวางแผนการสอน วิธีการสอนและการใช้สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียน โดยสถานศึกษาต้องจัดให้มีกลไกในการใช้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาผลงานของครูผู้สอน ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ในชุมชน
สถานประกอบการ หรือองค์กรภายนอกมาร่วมเป็นครูผู้สอน
โดยประเมินจาก ๑ กิจกรรมใน ๓ กิจกรรม
กิจกรรม ๑ การพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เช่น ด้านหลักสูตร วิธีสอน สื่อ
การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนเป็นต้น
กิจกรรม ๒ การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครูให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
กิจกรรม ๓ การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ในชุมชน สถานประกอบการ หรือองค์กร
ภายนอก เพื่อเป็นผู้สอนและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูผู้สอน
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ
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๑

มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร และสามารถสร้างความ
ร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน

๒

มีการด�ำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๓

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับดี

๔

ผลการด�ำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก�ำหนดและได้รับการยอมรับจากชุมชน

๕

ผลการด�ำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก�ำหนด และได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/
ภูมิภาคขึ้นไป

การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�ำเนินงานมี
คุณภาพ
(มี/ไม่มี)

องค์ประกอบการพิจารณา
กรณีได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไปแล้ว ให้ได้รับคะแนนประเด็นการพิจารณาข้อ ๔ ด้วย
โดยปริยาย
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) รายงานผลการประเมินการสอนของครูผู้สอนในแต่ละปีการศึกษา
๒) หลักเกณฑ์ในการเลื่อนขั้น/เลื่อนต�ำแหน่ง/ขึ้นเงินเดือน
๓) รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนหรือในสถานประกอบการใกล้เคียงมาร่วมเป็นครูผู้สอน
ในแต่ละสาขางาน
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูลด้านการพัฒนาครูของสถานศึกษา รวมทั้งฐานข้อมูลของต้นสังกัด หรือส่วนงานของต้นสังกัดที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
ค�ำอธิบาย
สถานศึกษาด�ำเนินการพัฒนาให้สถานศึกษาเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้ พร้อมด้วยโครงสร้าง
และวัสดุอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการ และสามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
นิยาม
สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย
สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่แวดล้อม
ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
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โดยประเมินจาก ๑ กิจกรรมใน ๓ กิจกรรม
กิจกรรม ๑ พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ ม ปรั บ แต่ ง ภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้ ส วยงาม เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ และเป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์
การศึกษา รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
กิจกรรม ๓ พัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน (กรณีเลือกกิจกรรม ๑, ๒)
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

๑

มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร และสามารถสร้างความ
ร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน

๒

มีการด�ำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCAครบถ้วนสมบูรณ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๓

ร้อยละ ๘๐ ขึน้ ไปของผูร้ บั บริการหรือผูร้ บั ผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับดี

๔

ผลการด�ำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก�ำหนดและได้รับการยอมรับจากชุมชน

๕

ผลการด�ำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก�ำหนด และได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/
ภูมิภาคขึ้นไป

การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ดำ�เนินงานมี
คุณภาพ
(มี/ไม่มี)

การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�ำเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี)

เกณฑ์การให้คะแนน (กรณีเลือกกิจกรรม ๓)
ข้อ
๑

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาและก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี

๒

อาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ตกแต่งสวยงาม และมีคุณค่าทางสุนทรีย์

๓

ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๔

มี พื้ น ที่ ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจั ด กิ จ กรรม และมี ก ารจั ด กิ จ กรรม
อย่างต่อเนื่อง
มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผูเ้ รียนทัง้ องค์กร และมีระดับความพึงพอใจ
มากกว่า ๓.๕๐ ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๕

๕
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องค์ประกอบการพิจารณา
๑) กรณีได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภ าคขึ้นไปแล้ว ให้ได้รับคะแนนประเด็นการพิจารณา
ข้อ ๔ ด้วยโดยปริยาย
๒) คุณค่าทางสุนทรีย์ ให้ใช้ดลุ ยพินจิ ของผูป้ ระเมินว่าเมือ่ พบเห็น/สัมผัสแล้ว มีความรูส้ กึ ในเชิงบวกมากขึน้
หรือไม่ เช่น สดชื่น ปลอดโปร่ง สบายตา สบายใจ ตื่นตา ตื่นใจในความงดงาม อยากบันทึกภาพ หรืออยากบอกเล่า
ให้ผู้อื่นได้รับรู้รับทราบ เป็นต้น
๓) ความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เป็นการด�ำเนินการทีไ่ ม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม หรือเป็นการใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างคุ้มค่า
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) แผนงานและโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรูท้ ไี่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒) รายงานผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนงาน
และโครงการในข้อ ๑
๓) เอกสารหลักฐานการได้รบั การยอมรับ การได้รบั รางวัล หรือการได้รบั การยกย่องจากชุมชน องค์กร หรือ
หน่วยงานภายนอกในระดับต่างๆ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูลของสถานศึกษาด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ รวมทัง้ ฐานข้อมูลของต้นสังกัด
หรือส่วนงานของต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘  การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา  
ค�ำอธิบาย
การจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาในอนาคต ควรมุง่ เน้นการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นการ
พัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนและสังคมทุกภาคส่วน จึงจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง
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โดยประเมินจาก ๑ กิจกรรมใน ๔ กิจกรรม
กิจกรรม ๑ การพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท�ำประโยชน์ให้แก่ชุมชน
กิจกรรม ๒ การสร้างระบบบริหารจัดการที่เอื้อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้
กิจกรรม ๓ การพัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียม
กิจกรรม ๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาจาก
สถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

ผลการ
การปฏิบัติ ด�ำเนินงานมี
(มี/ไม่มี)
คุณภาพ
(มี/ไม่มี)

๑ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากร และสามารถสร้างความร่วมมือ
ให้ชุมชนองค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
๒ มีการด�ำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของผู้รับบริการหรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจในระดับดี
๔ ผลการด�ำเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก�ำหนด และได้รับการยอมรับจากชุมชน
๕ ผลการด�ำเนิ น งานบรรลุ ต ามตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ก�ำหนดและได้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ จั ง หวั ด /
ภูมิภาคขึ้นไป

องค์ประกอบการพิจารณา
กรณีได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไปแล้ว ให้ได้รับคะแนนประเด็นการพิจารณาข้อ ๔ ด้วย
โดยปริยาย
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) แผนการสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา
๒) รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนในข้อ ๑
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แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูลของสถานศึกษาด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งฐานข้อมูลของต้นสังกัด หรือส่วนงาน
ของต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการขยายโอกาสทางการศึกษา
องค์ประกอบการพิจารณาตัวบ่งชี้ที่ ๑๕-๑๘ เพิ่มเติม
๑) สถานศึกษาสามารถเลื อกมากกว่า ๑ กิจกรรม ในการพิจารณาผลการด�ำเนินงานที่ดีที่สุดเพียง
๑ กิจกรรม
๒) ส�ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ หากสถานศึกษาเลือกกิจกรรมที่ ๑ ซึ่งมีกิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรมให้พิจารณา
จากค่าเฉลี่ยของกิจกรรมย่อย
๓) กรณีสถานศึกษามีก�ำหนดกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมหลักขึ้นเองหลายกิจกรรมให้ใช้หลักการ
เช่นเดียวกับข้อ ๒ ที่ได้กล่าวมาแล้ว
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ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษาได้มีการก�ำหนดการพิจารณาให้การรับรอง
มาตรฐานสถานศึกษาโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
๓.๑  การรับรองมาตรฐานด้านการอาชีวศึกษา
การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษาจะพิจารณาข้อมูลจากการประเมินตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงไปสู่การรับรอง
มาตรฐานของสถานศึกษา ดังนี้
๑) การประเมินระดับตัวบ่งชี้
		 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา ก�ำหนดให้คา่ น�ำ้ หนักของตัวบ่งชีท้ กุ ตัวบ่งชี้
เท่ากันทั้งหมด ให้คะแนนจากการพิจารณาผลการด�ำเนินงานจริงของสถานศึกษา โดยก�ำหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัว
มีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
๒) การค�ำนวณผลการประเมิน
		 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ให้น�ำเสนอโดยการค�ำนวณผลรายตัวบ่งชี้และค�ำนวณผลกลุ่มตัวบ่งชี้
ในการค�ำนวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยม ๒ ต�ำแหน่ง หากทศนิยมต�ำแหน่งทีส่ ามมีคา่ ตัง้ แต่ .๐๐๕ ขึน้ ไปให้ปดั ขึน้ นอกเหนือ
จากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง นอกจากนี้ให้น�ำเสนอผลการประเมินในภาพรวมเพื่อใช้พิจารณาในการตัดสินผลและรับรอง
มาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาด้วย ดังรายละเอียดในตาราง
กลุ่มตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่

คะแนนเต็ม

ผลรวมคะแนนกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

๑-๑๓

๗๐

ผลรวมคะแนนกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

๑๔

๑๐

๑๕-๑๘

๒๐

ผลรวมคะแนนกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ภาพรวม
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๑๐๐

คะแนนที่ได้

๓) การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา
		 สมศ. จะให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา เมือ่ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. ตามเกณฑ์ ดังนี้
		 (๑) ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบ่งชี้ มีค่าตั้งแต่ ๗๐ คะแนนขึ้นไป
		 (๒) ผลรวมคะแนนการประเมินของกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๑-๑๓) มีค่าตั้งแต่ ๔๒ คะแนนขึ้นไป
		 (๓) ผลการด�ำเนินงานอย่างน้อย ๑๖ ตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
		 (๔) ต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”
๔) ระดับคุณภาพของสถานศึกษา
		 ค่าร้อยละผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาสามารถแปลความหมายของระดับคุณภาพ ดังนี้
ช่วงร้อยละ

ระดับคุณภาพ

๙๐.๐๑ – ๑๐๐.๐๐
๗๐.๐๑ – ๙๐.๐๐
๕๐.๐๑ – ๗๐.๐๐
๓๐.๐๑ – ๕๐.๐๐
๐.๐๐ – ๓๐.๐๐

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

		 ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้สามารถแปลความหมายของระดับคุณภาพ ดังนี้
ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

๔.๕๑ - ๕.๐๐
๓.๕๑ - ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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๓.๒  การประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙”
เพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ
จึงมีแนวทางการประเมินสถานศึกษาตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” เพื่อสร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
หลักการ “๑ ช่วย ๙” (๑ สถานศึกษา ช่วย ๙ สถานศึกษา)
สถานศึกษาทีส่ มัครเป็นแกนน�ำในการให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูลเพือ่ พัฒนาให้สถานศึกษาทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายการ
พัฒนาอีก ๙ แห่ง มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ดีขึ้นกว่าการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓)
เงื่อนไข
๑) เป็นการเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจของสถานศึกษา และสถานศึกษาเป็นผูเ้ สนอขอเข้าร่วมโครงการเอง
๒) เป็นสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สถานศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เพียงกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ คือ สถานศึกษาแกนน�ำ หรือสถานศึกษาเครือข่าย
การพัฒนา
๓) สถานศึกษาแกนน�ำจะต้องลงนามความร่วมมือกับ สมศ. ในการพัฒนาสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา
อย่างน้อย ๙ แห่ง และสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาจะต้องลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาแกนน�ำ
คุณสมบัติของสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
๑) สถานศึกษาแกนน�ำหรือเรียกโดยย่อว่า สถานศึกษาที่เป็น “๑” สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ในกลุ่มนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
		 (๑.๑) ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ. และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
(พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) ในภาพรวมระดับดีมากเท่านั้น หรือ เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลการประเมินในภาพรวมระดับดีมากและได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ.
		 (๑.๒) ในกรณีเป็นสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาหลายระดับ เช่น สถานศึกษาเดียวกันจัดการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องมีผลการประเมินดีมากและได้การรับรองทุกระดับการศึกษา
๒) สถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา หรือเรียกโดยย่อว่า สถานศึกษาที่เป็น “๙” เป็นสถานศึกษาที่มี
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองต�ำ่ กว่าระดับดีมาก กล่าวคือ กรณีทเี่ ป็นสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จะต้องมีผลการประเมินในระดับดี พอใช้ หรือ ปรับปรุงกรณีที่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ
ด้านการอาชีวศึกษา จะต้องมีผลการประเมินในระดับดี พอใช้ ควรปรับปรุง หรือต้องปรับปรุง
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หลักเกณฑ์ส�ำคัญ
๑) สถานศึกษาแกนน�ำในโครงการ “๑ ช่วย ๙” จะได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณา ตามกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๒) สถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนา จะได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามกรอบการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามเช่นเดียวกับสถานศึกษาอื่นๆ
๓) สถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาในโครงการ “๑ ช่วย ๙”นั้น อาจเป็นสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน หรือต่างระดับกันก็ได้ เช่น สถานศึกษาในโครงการ “๑ ช่วย ๙” มีสถานศึกษา
เครือข่ายการพัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก จ�ำนวน ๒ แห่ง และเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๗ แห่ง หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจมีสถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาที่เป็น
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือขั้นพื้นฐานก็ได้ เป็นต้น โดยจะตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือต่างพื้นที่กันก็ได้ อาจ
น�ำสถานศึกษาที่มีเจ้าของเดียวกันกับสถานศึกษาแกนน�ำให้เป็นสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาก็ได้ กรณีนี้
สถานศึกษาแกนน�ำแต่ละแห่งจะมีสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาเช่นนี้ได้ไม่เกิน ๒ แห่ง
ขั้นตอนของโครงการ
๑) สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะเป็นสถานศึกษาแกนน�ำในการพัฒนาหรือเรียกว่าสถานศึกษาที่เป็น
“๑” ต้องแสดงความจ�ำนงต่อ สมศ. โดยตรง และจัดท�ำข้อเสนอโครงการให้ สมศ. ทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มด�ำเนิน
การอย่างน้อย ๖ เดือน หรือ ๑ ภาคการศึกษา พร้อมด้วยข้อมูลและแผนการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แจ้งรายชื่อ
สถานศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายการพัฒนา จ�ำนวน ๙ แห่ง พร้อมแผนการพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษาที่เป็น “๙”
และระยะเวลาที่ใช้เพื่อการพัฒนา เป็นต้น เพื่อให้ สมศ. ได้จัดกลุ่มสถานศึกษาและเตรียมการประเมิน “๑ ช่วย ๙”
๒) คณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพพ.)
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) และคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กพอ.)
๓) สมศ. แจ้งผลการพิจารณาแก่สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
๔) สถานศึกษาด�ำเนินการตามแผนงานและรายละเอียดโครงการตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก สมศ.
๕) สมศ. ด�ำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙”
๖) ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและผลการประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙”
๗) สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินตามโครงการ“๑ ช่วย ๙” จะได้รับประติมากรรมคุณภาพ เพื่อแสดง
ณ สถานศึกษา
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ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพของสถานศึกษาเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษา
ที่ขอรับการประเมินตามโครงการ “๑ ช่วย ๙” จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ได้ด�ำเนินการร่วมกันจริง
การพัฒนาที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์หรือเป็นไปตามแผนการพัฒนาที่สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นผู้ริเริ่ม
ร่วมด�ำเนินการ และก�ำกับติดตามตลอดระยะเวลาที่ก�ำหนด จนเกิดผลต่อการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู ผู้บริหาร
และพัฒนาสถานศึกษาโดยรวมจนเกิดผลส�ำเร็จอย่างแท้จริง และสถานศึกษาทั้ง ๙ แห่ง มีความเข้มแข็งเพียงพอ
ที่จะพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศต่อไปได้แม้จะไม่มีสถานศึกษาหลักเป็นผู้ดูแล
๓.๓ เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ก�ำหนดเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ ส�ำหรับสถานศึกษาที่ต้องได้รับการประเมินใหม่ตามข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เท่านั้น หากมิได้ด�ำเนินการดังกล่าวให้ส�ำนักงานรายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
๒) กรณีสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท�ำแผนพัฒนา
คุณภาพส่งให้ต้นสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งมายังส�ำนักงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หากสถานศึกษามิได้ด�ำเนินการดังกล่าว ส�ำนักงานจะไม่ท�ำการประเมินซ�้ำส�ำหรับ
สถานศึกษานั้น และจะรายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสม
ต่อไป
๓) กรณีสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และได้รับการประเมินซ�้ำ จะพิจารณาด�ำเนินการ
ใน ๒ แนวทาง ดังนี้
		 (๓.๑) กรณีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งชี้หรือประเด็นการพิจารณาเชิงปริมาณ
ให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสาร หลักฐานที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานต้นสังกัดมายังส�ำนักงาน เพื่อพิจารณา
ปรับผลการประเมิน โดยส�ำนักงานจะลงไปเก็บข้อมูลที่สถานศึกษาเพิ่มเติมได้
		 (๓.๒) กรณีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งชี้หรือประเด็นการพิจารณาเชิงคุณภาพ
ส�ำนักงานจะลงไปเก็บข้อมูลเพือ่ ตรวจสอบก่อนการพิจารณาปรับผลการประเมิน ทัง้ นี้ การปรับเปลีย่ นผลการประเมิน
จะต้องเป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ส�ำนักงานหรือคณะกรรมการบริหาร สมศ. ก�ำหนด
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กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกประกอบด้วย การจัดคณะผู้ประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ประเมิน ขัน้ ตอนการประเมิน การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระเมิน และการติดตามผลการพัฒนา
ของสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑  การจัดคณะผู้ประเมินภายนอก
ผู้ประเมินภายนอก หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้ท�ำการประเมินภายนอก
(พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สมศ. พ.ศ. ๒๕๔๓)
ผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา หมายถึง บุคคล คณะบุคคล องค์กร สมาคมวิชาการหรือสมาคม
วิชาชีพ หรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการฯก�ำหนด หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและมีผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดและได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้ท�ำการ
ประเมินภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จ�ำนวนผู้ประเมินภายนอกในแต่ละคณะขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษาและความหลากหลายของการ
จัดการศึกษาในแต่ละประเภทวิชาโดยในคณะผู้ประเมินประกอบด้วย ๓ ส่วนเป็นอย่างน้อย คือ ๑) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การประเมิน ๒) ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพที่สถานศึกษาเปิดสอน และ๓) ผู้แทนด้านประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง
๔.๒  การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ถือเป็นขัน้ ตอนทีส่ �ำคัญส�ำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึง่ สามารถท�ำได้หลายวิธี
ในที่นี้น�ำเสนอ ๓ วิธี ได้แก่
๑) การศึกษาจากเอกสารแหล่งข้อมูลเอกสาร ได้แก่ รายงานประจ�ำปีของสถานศึกษา รายงาน
การประเมินตนเอง รายงานการประชุม รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับสถานศึกษานั้นๆ เอกสารที่รายงานเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เป็นต้น ทั้งนี้อาจรวมถึงป้ายกระดาน แผนที่ เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน์ เป็นต้น
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๒) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด�ำเนินการสัมภาษณ์บุคคลเป้าหมาย และบันทึก
ในที่นี้ หมายถึง สัมภาษณ์บุคลากรทางการศึกษา เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักศึกษา ผู้ใช้นักศึกษาที่ส�ำเร็จ
การศึกษา เป็นต้น แหล่งข้อมูลที่เป็นคนอาจมีจ�ำนวนมาก ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจึงต้องคิดพิจารณาว่าจะเลือก
เก็บรวบรวมจากใครจึงจะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด ซึ่งการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์อาจใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม
การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น
๓) การสังเกต เป็นวิธีเก็บข้อมูลโดยตรงจากปฏิกิริยาท่าทางของกลุ่มเป้าหมาย หรือเหตุการณ์
หรือปรากฏการณ์ หรือสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งและจดบันทึกไว้โดยไม่มีการสัมภาษณ์ ได้แก่
แหล่งข้อมูลด้านกายภาพของสถานศึกษา แหล่งข้อมูลทางสังคมรอบๆ สถานศึกษา หรืออาจจะเป็นการสังเกต
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เป็นต้น
๔.๓  ขั้นตอนการประเมิน
การประเมินคุณภาพภายนอกมีการด�ำเนินงานตามขั้นตอนที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ที่ ๑ ก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ขั้นตอนที่ ๒ ระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และขั้นตอนที่ ๓ หลังการ
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

๑.๑

สมศ.

สมศ. คัดเลือกผู้ประเมินภายนอก
และประกาศรายชื่อสถานศึกษา

๑.๒

สมศ./
คณะผู้ประเมิน
ภายนอก

สมศ. จัดส่ง SAR หรือรายงานประจ�ำปี
ให้ประธานคณะผู้ประเมินภายนอก

ค�ำอธิบาย
๑) สมศ. คั ด เลื อ กและเตรี ย มคณะผู ้ ป ระเมิ น
ภายนอก รวมทัง้ ก�ำหนดสถานศึกษาทีจ่ ะประเมิน
๒) สมศ. * แจ้งให้สถานศึกษารับทราบเพื่อให้
ส่ ง รายงานประจ�ำปี ห รื อ รายงานการประเมิ น
ตนเอง (SAR) ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาให้ สมศ. ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๓๐ วั น
ก่อนรับการประเมิน
สมศ. จัดส่ง SAR หรือรายงานประจ�ำปี ให้ประธาน
คณะผู้ประเมินภายนอกน�ำไปด�ำเนินการจัดการ
ประเมินต่อไป

หมายเหตุ * สถานศึกษาสามารถท�ำการทักท้วงคณะผูป้ ระเมิน โดยท�ำหนังสือเป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ เสนอคณะกรรมการฯ สมศ.
พิจารณา และผลการพิจารณาถือเป็นข้อสิ้นสุด
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ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

๑.๓

คณะผู้ประเมิน
ภายนอก

ประธานคณะผู้ประเมินภายนอก
เรียกประชุมเพื่อมอบหมายงาน
ให้ผู้ประเมิน

คณะผู้ประเมิน
ภายนอก

คณะผู้ประเมินภายนอก
จัดการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมการ
ก�ำหนดประเด็นประเมิน

คณะผู ้ ป ระเมิ น ภายนอกร่ ว มกั น วางแผนการ
ตรวจเยี่ยม และการประเมินก�ำหนดตารางการ
ปฏิบัติงานและมอบหมายภาระงานให้ผู้ประเมิน
ภายนอกแต่ละคนอย่างชัดเจน และนัดวันที่จะไป
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

สถานศึกษาเตรียมความพร้อม
รับการประเมิน

๑) คณะผู้ประเมินภายนอกแจ้งสถานศึกษาก่อน
เข้าประเมินไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
๒) สถานศึ ก ษารั บ การประสานจากคณะ
ผู้ประเมินภายนอก เตรียมเอกสารหลักฐาน และ
ความพร้อมรับการประเมิน

๑.๔

๑.๕
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คณะผู้ประเมิน
ภายนอก/
สถานศึกษา

ค�ำอธิบาย
๑) ประธานคณะผู้ประเมินภายนอกประชุมเพื่อ
ชีแ้ จงแนวทางการด�ำเนินการพร้อมมอบหมายงาน
ให้ผปู้ ระเมินแต่ละคนได้รบั ทราบเพือ่ น�ำไปด�ำเนิน
การวิเคราะห์ SAR
๒) คณะผู้ประเมินภายนอกด�ำเนินการวิเคราะห์
SAR หรือรายงานประจ�ำปี ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
พร้อมสรุปประเด็นการพิจารณาเพื่อส่งมอบให้
เลขานุการคณะผู้ประเมินภายนอกน�ำไปด�ำเนิน
การจัดเตรียมการประชุมเตรียมความพร้อมต่อไป

ขั้นตอนที่ ๒ ระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

๒.๑

คณะผู้ประเมิน
ภายนอก

คณะผู้ประเมินภายนอก
เดินทางไปสถานศึกษา

๒.๒

๒.๓

๒.๔

คณะผู้ประเมิน
ภายนอก

คณะผู้ประเมินภายนอก
ประชุมชี้แจงแนวทางวัตถุประสงค์
ของการประเมินพร้อมแนวทาง
การด�ำเนินการ

คณะผู้ประเมิน
ภายนอก

คณะผู้ประเมินภายนอก
ด�ำเนินการตรวจประเมิน
ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะผู้ประเมิน
ภายนอก/
สถานศึกษา

คณะผู้ประเมินภายนอก
เสนอข้อสังเกตและสรุปผล
การประเมินด้วยวาจา

ค�ำอธิบาย
คณะผูป้ ระเมินภายนอกเดินทางไปยังสถานศึกษา
ตามก�ำหนดวัน เวลาที่ได้นัดหมายกับสถานศึกษา
ซึ่งก�ำหนดเวลาการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาหนึ่งๆ
มีก�ำหนดระยะเวลา ๓-๕ วัน
ในวันแรก คณะผู้ประเมินภายนอกจัดประชุม
ชี้ แ จงแก่ ค ณะผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของ
สถานศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ท ราบกระบวนการและ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประเมิ น รวมทั้ ง แจ้ ง ให้
ทราบเกี่ ย วกั บ แผนและตารางการปฏิ บั ติ ง าน
ตลอดจนการปฏิบัติตนของสถานศึกษาระหว่าง
การตรวจเยี่ยม และสถานศึกษาเตรียมเอกสาร
หลักฐาน และความพร้อมรับการประเมิน
๑) คณะผู ้ ป ระเมิ น ภายนอกท�ำการประเมิ น
คุณภาพสถานศึกษาตามขอบข่ายและประเด็นที่
ก�ำหนดไว้
๒) คณะผู้ประเมินภายนอกน�ำข้อค้นพบหรือ
ข้อมูลทีไ่ ด้ทงั้ หมดมาอภิปรายร่วมกันเพือ่ วิเคราะห์
ผลการประเมิน
ผู้ประเมินภายนอกน�ำเสนอข้อสังเกตด้วยวาจา
ต่ อ องค์ ป ระชุ ม **ของสถานศึ ก ษา เพื่อรับฟัง
ความคิ ด เห็ น และตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
ข้อมูลต่ างๆ และให้โอกาสสถานศึกษาชี้แจง
ในกรณีทสี่ ถานศึกษาเห็นว่าข้อสังเกตยังไม่ถกู ต้อง
ไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมบางประเด็น แล้ว
สรุปผลการประเมินเพื่อน�ำข้อมูลไปเขียนรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอก

หมายเหตุ** ในการรับฟังผลประเมินด้วยวาจา สถานศึกษาต้องจัดให้มีองค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ บุคลากร ผู้แทนนักเรียน-นักศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ตลอดจนผู้แทนชุมชน
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ขั้นตอนที่ ๓ หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

๓.๑

คณะผู้ประเมิน
ภายนอก/
สถานศึกษา

คณะผู้ประเมินภายนอก
จัดท�ำร่างรายงานประเมินเพื่อส่ง
ให้สถานศึกษา

๓.๒

สมศ./
คณะผู้ประเมิน
ภายนอก

สมศ. พิจารณร่างรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
จากคณะผู้ประเมินภายนอก

๓.๓

คณะผู้ประเมิน
ภายนอก/
สมศ.

สมศ. พิจารณร่างรายงาน
และพิจารณารับรองมาตรฐาน
สถานศึกษา

สมศ.

สมศ. รายงานผลการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประจ�ำปี

๓.๔

68

กิจกรรม

ค�ำอธิบาย
๑) คณะผู ้ ป ระเมิ น ภายนอก ร่ ว มกั น จั ด ท�ำ
ร่ า งรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
สถานศึกษาจากข้อมูลหลักฐานต่างๆ ทั้งหมด
ที่รวบรวมได้ ตามกรอบของ สมศ.
๒) คณะผูป้ ระเมินภายนอกเสนอร่างรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อสถานศึกษาภายใน
๑๕ วัน นับจากวันสุดท้ายของการตรวจประเมินฯ
เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณารับรองร่างรายงาน
การประเมินฯ
๓) สถานศึกษาได้รับร่างรายงานผลการประเมิน
และพิจารณารับรองร่างรายงานการประเมินฯ
ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับ หากพ้นก�ำหนด
เวลาดั ง กล่ า วจะถื อ ว่ า สถานศึ ก ษายอมรั บ ร่ า ง
รายงานการประเมินฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
๑) คณะผู้ประเมินภายนอกจัดส่งร่างรายงานฯ
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากสถานศึ ก ษาให้ ส มศ.
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
๒) สมศ.จั ด ส่ ง ร่ า งรายงานการประเมิ น ให้
ผู้ประเมินอภิมานตรวจอ่าน
๓) สมศ.จัดส่งร่างรายงานการประเมินทีไ่ ด้รบั การ
ตรวจอ่านให้ผปู้ ระเมินภายนอกปรับแก้ไขรายงาน
ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินอภิมาน
๑) คณะผู้ประเมินภายนอกปรับแก้รายงานการ
ประเมินฯ ตามข้อเสนอแนะของผูป้ ระเมินอภิมาน
พร้อมจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์มายัง สมศ.
๒) สมศ. พิจารณารับรองรายงานฯ และพิจารณา
รับรองมาตรฐานสถานศึกษา
๑.) สมศ. จัดท�ำรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่ อ คณะรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และส�ำนั ก งบประมาณ
รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน
๒) ในกรณี ที่ ผ ลการประเมิ น ภายนอกของ
สถานศึ ก ษาใดไม่ ไ ด้ ม าตรฐานตามที่ ก�ำหนด
ให้ สมศ. จัดท�ำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพือ่ ให้สถานศึกษาปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนด

๔.๔  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก
ในระหว่างและภายหลังการประเมินสถานศึกษาของคณะผู้ประเมินภายนอก สมศ. จะด�ำเนินการก�ำกับ
ดูแลคุณภาพและประเมินผลงานของคณะผูป้ ระเมิน โดยอาศัยทัง้ ข้อมูลย้อนกลับจากสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั การประเมิน
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ว่าผู้ประเมินได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์และข้อก�ำหนดของ สมศ.
หรือไม่ นอกจากนัน้ ยังมีการตรวจสอบคุณภาพของผูป้ ระเมินจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่
คณะผู้ประเมินจัดส่งรายงานฯ มายัง สมศ.
๔.๕  การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา
การติดตามผลเป็นขัน้ ตอนทีท่ �ำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและน�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษาให้พิจารณาจากรายงานประจ�ำปีที่สถานศึกษาแต่ละแห่งต้อง
ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และจาก
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะผู้ประเมินภายนอกที่ สมศ. ให้การรับรอง รวมทั้งการติดตาม
ส่งเสริม สนับสนุน ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัดในการประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนการพัฒนา
สถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก นอกจากนี้ยังติดตามตรวจสอบวิจัยกรณีตัวอย่าง
ว่าสถานศึกษานั้นๆ ได้ใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดหรือไม่
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พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓
___________________
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอ�ำนาจหน้าที่

มาตรา ๕ ให้จดั ตัง้ องค์การมหาชนขึน้ เรียกว่า “ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สมศ.”
มาตรา ๖ ให้ส�ำนักงานมีที่ตั้งของส�ำนักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง
มาตรา ๗ ให้ส�ำนักงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท�ำการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค�ำนึงถึงความมุง่ หมาย หลักการ และ
แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ส�ำนักงานมีอ�ำนาจหน้าที่หลัก ดังนี้
		 (๑) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ก�ำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
		 (๒) พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ส�ำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
		 (๓) ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
		 (๔) ก�ำกับดูแลและก�ำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ด�ำเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก
รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจ�ำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก ส�ำนักงานอาจด�ำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้
		 (๕) พัฒนาและฝึกอบรมผูป้ ระเมินภายนอก จัดท�ำหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
		 (๖) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ�ำปีตอ่ คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และส�ำนักงบประมาณ เพือ่ ประกอบการพิจารณาในการก�ำหนดนโยบาย
ทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพือ่ การศึกษา รวมทัง้ เผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและ
สาธารณชน
มาตรา ๙ นอกจากอ�ำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๘ ให้ส�ำนักงานมีอ�ำนาจกระท�ำกิจการต่างๆ ภายในขอบ
แห่งวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย
		 (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ
		 (๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือท�ำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
		 (๓) ท�ำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกิจการที่เกี่ยวกับการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของส�ำนักงาน
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		 (๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา
		 (๕) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ�ำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด�ำเนินกิจการของส�ำนักงาน
		 (๖) มอบให้บุคคลท�ำกิจการที่อยู่ภายในอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน
		 (๗) ให้ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และเครือ่ งหมายวิทยฐานะในกิจกรรมทีเ่ ป็นไปตามวัตถุประสงค์
และอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน
		 (๘) กระท�ำการอื่ น ใดที่ จ�ำเป็ น หรื อ ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องส�ำนั ก งาน และตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย

73

ภาคผนวก ข
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
หมวด ๓
การประกันคุณภาพภายนอก
ข้อ ๓๗  การประกันคุณภาพภายนอกให้ค�ำนึงถึงจุดมุ่งหมายและหลักการดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความจริงและ
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
(๓) สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ
โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถก�ำหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็ม
ตามศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
(๕) ส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มในการประเมิ น คุ ณ ภาพ และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของรั ฐ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(๖) ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของสถานศึกษา
ข้อ ๓๘ ในการประกันคุณภาพภายนอก ให้ส�ำนักงานท�ำการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
แต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
(๒) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
(๓) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
(๔) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องท�ำการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่
ก�ำหนดในวรรคหนึ่ง ให้ส�ำนักงานประกาศก�ำหนดมาตรฐานอื่นได้โดยใช้ความเห็นชอบของรัฐมนตรี
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ข้อ ๓๙ วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตามระเบียบที่ส�ำนักงานก�ำหนด
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงว่าผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใดไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ให้ส�ำนักงานแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแก่หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษานั้น และให้สถานศึกษานั้นปรับปรุงแก้ไขโดยจัดแผนพัฒนาคุณภาพและด�ำเนินการตามแผนเพื่อขอรับ
การประเมินใหม่ภายในสองปีนับแต่วันได้รับแจ้งผลการประเมินครั้งแรก
ให้สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพต่อส�ำนักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับแจ้งผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไม่ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในก�ำหนดเวลาตามข้อ ๔๐ ให้ส�ำนักงาน
รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือหน่วยงานต้นสังกัดอื่น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
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ตารางเปรียบเทียบเพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(๑๘ ตัวบ่งชี้)
๑. ผู้ส�ำเร็จการศึกษาได้งานท�ำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี

๒. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นในการท�ำงาน

๓. ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจาก
องค์กรที่เป็นที่ยอมรับ
๔. ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียนที่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์
๕. ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของครูที่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์
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การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(๓๔ ตัวบ่งชี้)
๘. ร้อยละของผูส้ �ำเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานท�ำในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี
๙. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ส�ำเร็จการศึกษา
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนดตามชั้นปี
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
อาชีพอย่างเป็นระบบ
๓. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ที กั ษะในการสือ่ สารด้านการฟัง การอ่าน
การเขียน และการสนทนาทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๗. ร้อยละของผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยี
ที่จ�ำเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
๒๙. จ�ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่น�ำไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนการประกอบอาชีพ
และ/หรือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศซึ่งน�ำไปสู่การ
แข่งขันระดับชาติ
๓๐. ร้อยละของงบประประมาณที่ใช้ในการสร้างพัฒนาและเผย
แพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงานต่อ
งบด�ำเนินการทั้งหมด
๓๑. จ�ำนวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว
กับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงานที่น�ำไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนชุมชนสังคมและประเทศชาติ

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(๑๘ ตัวบ่งชี้)
๖. ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะของผู้เรียน

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(๓๔ ตัวบ่งชี้)
๒๗. จ�ำนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
วิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบ
อาชีพของประชาชน

๒๘. ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/ โครงการที่ให้

๗. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

๘.๑ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้อง
ถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบ
อาชีพของประชาชนต่องบประมาณทั้งหมด
๑๐. ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา ที่
มีการพัฒนาตามความต้องการของตลาดแรงงาน
๑๑. ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดย
เน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญในการฝึกทักษะวิชาชีพมีการฝึกปฏิบตั จิ ริง
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ และ
พึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
๑๘. จ�ำนวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
-

๘.๒ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

๖. ร้อยละของผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษา
๑๒. ร้อยละของงบประมาณทีส่ ถานศึกษาจัดซือ้ วัสดุฝกึ อุปกรณ์
ส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
๑๙. จ�ำนวนคน-ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน
๒๐. อัตราส่วนของผู้สอนประจ�ำที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อ
ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา
๒๑. อัตราส่วนของผู้สอนประจ�ำต่อผู้เรียน
๒๒. จ�ำนวนครัง้ ของการจัดให้ผเู้ รียนพบอาจารย์ทปี่ รึกษา
๙. ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ๓๔. ระดับคุณภาพการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษา
๑๐. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓๓. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(๑๘ ตัวบ่งชี้)
๑๑. ผลการบริหารความเสี่ยง

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(๓๔ ตัวบ่งชี้)

๑๕. ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
ในสถาศึกษา
๒๓. จ�ำนวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้กับ
ผู้เรียน
๒๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
๑๒. ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
๑๓. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
๑๔.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน
๓๒. ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับ
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
แผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา
ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
๑๔.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๑๕. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
๒๕. จ�ำนวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้ง
ด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
๑๖. การพัฒนาคุณภาพครู
๑๖. ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๑๗. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๑๓. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์
ในแต่ละสาขา
๑๔. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน
อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ
โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่เรียน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
๑๗. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (ต่อ)
๑๗. จ�ำนวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๒๖. จ�ำนวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม
๑๘. การสร้างการมีสว่ นร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา
-
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ภาคผนวก ง
คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์						
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี			
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ บุณยโสภณ				
ดร.มานิต บุญประเสริฐ						
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ						
ดร.สิริพร บุญญานันต์						
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร					
นายสมหมาย ปาริจฉัตต์						
นายอภิชาติ จีระวุฒิ						
นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์						
ผู้อ�ำนวยการ สมศ. (ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)		

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
		 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
ประธานกรรมการ
		 รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์				
กรรมการ
		 ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์						
กรรมการ
		 รองศาสตราจารย์ ดร.น�ำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์			
กรรมการ
		 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า					
กรรมการ
		 ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์						
กรรมการ
		 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์			
กรรมการ
		 รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล 				
กรรมการ
		 ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน				
กรรมการ
		 ผู้อ�ำนวยการ สมศ. (ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)		
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ
		 ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ (ประธานกรรมการ) (ตั้งแต่กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ - มกราคม ๒๕๕๔)
		 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (กรรมการ) (ตั้งแต่กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ - พฤษภาคม ๒๕๕๔)
		 ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช (กรรมการ) (ตั้งแต่กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ - ตุลาคม ๒๕๕๔)
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คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ บุณยโสภณ				
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล				
นายเขมทัต สุคนธสิงห์						
ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี						
ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์					
นายพรชัย มงคลวนิช						
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ				
ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม						
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์				
ดร.อุทัย ดุลยเกษม						
ผู้อ�ำนวยการ สมศ. (ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)		

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 ดร.มานิต บุญประเสริฐ						
ประธานกรรมการ
		 ดร.ดิเรก พรสีมา							
กรรมการ
		 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์				
กรรมการ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง			
กรรมการ
		 นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์					
กรรมการ
		 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร				
กรรมการ
		 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล						
กรรมการ
		 รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา					
กรรมการ
		 ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์						
กรรมการ
		 ผู้อ�ำนวยการ สมศ. (ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)		
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ
		 นายสมนึก พิมลเสถียร (ประธานกรรมการ) (ตั้งแต่มีนาคม ๒๕๕๓ - มีนาคม ๒๕๕๔)
		 รองศาสตราจารย์ฉันทนา ไชยชิต (ประธานกรรมการ) (ตั้งแต่มีนาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๔)
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ภาคผนวก จ
คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตามที่ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เพื่อให้ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกได้ใช้เป็นคู่มือ
ในการประเมินสถานศึกษาและสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
เพื่อให้การด�ำเนินการในการจัดท�ำคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของส�ำนักงานฯ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้
		 ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์						
ประธานกรรมการ
		 ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์						
กรรมการ
		 ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม						
กรรมการ
		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์				
กรรมการ
		 ดร.มานิต บุญประเสริฐ						
กรรมการ
		 รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา					
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔)
ตามที่ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
เกณฑ์และวิธกี ารประเมินคุณภาพภายนอก และท�ำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยค�ำนึงถึงจุดมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับการด�ำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๘)
ต้องมีการพัฒนาคู่มือเพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน ทั้งคู่มือส�ำหรับสถานศึกษาที่ต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
และคู่มือส�ำหรับผู้ประเมินภายนอก เพื่อให้การด�ำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ที่ปรึกษา	
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
ประธานกรรมการระดับอุดมศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน
กรรมการระดับอุดมศึกษา
ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์
กรรมการระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์เรณู เวชรัชต์พิมล
กรรมการระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ เตชะด�ำรงค์สิน
กรรมการระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
กรรมการระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิรา ภัทรรังรอง
กรรมการระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์
กรรมการระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
กรรมการระดับอุดมศึกษา
ดร.กฤติมา เหมวิภาต
กรรมการระดับอุดมศึกษา
นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์
กรรมการระดับอุดมศึกษา
นางทิพย์ นิลนพคุณ
กรรมการระดับอุดมศึกษา
นายเอกพงษ์ เลาหะเทียนสินธุ์
กรรมการระดับอุดมศึกษา
ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม
ประธานกรรมการด้านการอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์
กรรมการด้านการอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ
กรรมการด้านการอาชีวศึกษา
ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี
กรรมการด้านการอาชีวศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา พูนลาภทวี
กรรมการด้านการอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร
กรรมการด้านการอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง
กรรมการด้านการอาชีวศึกษา
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ดร.คมศร วงษ์รักษา	
ดร.มานิต บุญประเสริฐ
รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา	
ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา บวรกิตติวงศ์
ดร.สมชาย สังข์สี
นางวนิดา จันทร์วงศ์
นางสุภาวดี จันทะดี
ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร
นายพรรษา สุขสมจิตร์
นายนาวิน วิยาภรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานประเมิน สมศ.
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประเมิน สมศ.

กรรมการด้านการอาชีวศึกษา
ประธานกรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
กรรมการระดับขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะผู้จัดท�ำ
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ที่ปรึกษา		
คณะท�ำงาน		
			
			
			
			
			
			
หมายเหตุ
			
			
			

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
รองผู้อ�ำนวยการ สมศ. (นายนาวิน วิยาภรณ์)		
รองผู้อ�ำนวยการ สมศ. (ดร.คมศร วงษ์รักษา)
ดร.วรวิชช กองกระโทก
นายณัฐพล ธิตินานันทกูล
นางสาวสร้อยหวาย พัดเงิน
นางสาวศศิธร บัวทอง
นางสาวศศิญานัยน์ แสนแพง

จัดท�ำต้นฉบับ		
ประสานการจัดพิมพ์

กลุ่มงานประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

น.ต.หญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส
นางสาวจิราภา วิเศษสุข
นายสมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล
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