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คานา
ส ำนั ก งำนรั บ รองมำตรฐำนและประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ (องค์ ก ำรมหำชน) เรี ย กโดยย่ อ ว่ ำ
สมศ. จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖
ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีฐำนะเป็นองค์กำรมหำชนทำหน้ำที่พัฒ นำเกณฑ์วิธีกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกและทำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ
โดยคำนึงถึงควำมมุ่งหมำย หลักกำร และแนวกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับ
สมศ. ได้ดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘) โดยไม่มีกำรจัดสินผลกำร
ประเมิน แต่เป็นกำรประเมินเพื่อยืนยันสภำพจริงของสถำนศึกษำ ขณะเดียวกันถือเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับ
สถำนศึกษำ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตำมหลักกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสอง (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓) เป็นกำรประเมินตำมวัตถุประสงค์ของ สมศ. ที่ระบุไว้ในพระรำชกฤษฎีกำของกำร
จัดตั้ง สมศ. โดยนำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบแรกมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งประเมิน
ผลสั ม ฤทธิ์ที่ เกิดขึ้ น เพื่อ กำรรั บ รองมำตรฐำนคุ ณภำพกำรศึ กษำ และกำรประเมิน คุณภำพภำยนอกรอบสำม
(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เป็นกำรประเมินเพื่อยกระดับมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ โดยพิจำรณำจำกผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบมำกกว่ำกระบวนกำรโดยคำนึงถึง ควำมแตกต่ำงของแต่ละสถำนศึกษำซึ่ง กำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกและกำรประเมินซ้ำสำหรับ สถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินไม่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนในรอบสำมนี้
จะต้องดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยในเดือนกันยำยน พ.ศ.๒๕๕๘ เท่ำนั้น
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ภำคผนวก ก พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
(องค์กำรมหำชน)
ภำคผนวก ข กฏกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓
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ประกันคุณภำพภำยในของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)
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บทนา
ตำมหมวด ๖ ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้สถำนศึกษำทุกแห่งต้องได้รับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกอย่ำงน้อย ๑ ครั้ง ในทุก ๕ ปี นับตั้งแต่กำรประเมินครั้งสุดท้ำย และเสนอผลกำรประเมินต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและสำธำรณชน ซึ่ง สมศ. ได้ดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘) และ
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) เสร็จสิ้นไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ซึ่งในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ยังคงหลักกำรสำคัญของกำร
ประเมิน คุณภำพภำยนอก ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ ที่ได้ระบุว่ำกำรประกันคุณภำพภำยนอกให้คำนึงถึงจุดมุ่งหมำยและหลักกำร
ดังต่อไปนี้
๑) เพื่อให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๒) ยึดหลักควำมเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐำนข้อมูลตำมสภำพควำมเป็นจริงและมีควำม
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
๓) สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงเสรีภำพทำงกำรศึกษำกับจุดมุ่งหมำยและหลักกำรศึกษำของชำติ โดยให้มี
เอกภำพเชิงนโยบำย ซึ่งสถำนศึกษำสำมำรถกำหนดเป้ำหมำยเฉพำะและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เต็มตำม
ศักยภำพของสถำนศึกษำและผู้เรียน
๔) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถำนศึกษำในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ
๕) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณภำพ และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของรัฐ เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และ
สถำบันสังคมอื่น
๖) คำนึงถึงควำมเป็นอิสระ เสรีภำพทำงวิชำกำร เอกลักษณ์ ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ
นอกจำกนี้ กฎกระทรวงว่ ำด้ วยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิ ธีกำรประกั นคุ ณภำพกำรศึ กษำ พ.ศ. ๒๕๕๓
กำหนดให้ สมศ. ทำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำแต่ละแห่งตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติและ
ครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้
๑) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ
๒) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
๓) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน
กำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกรอบสำมด้ ำ นกำรอำชี ว ศึ ก ษำ สมศ. ได้ ก ำหนดตั ว บ่ ง ชี้ จ ำนวน
๑๘ ตัว บ่ งชี้ ซึ่ งครอบคลุ ม ทั้ง ๔ มำตรฐำนตำมที่ก ฎกระทรวงฯ กำหนด โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ มตัว บ่ง ชี้ ได้แ ก่
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน (๑๓ ตัวบ่งชี้) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๑ ตัวบ่งชี้) และกลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม (๔ ตัวบ่งชี้)
๑

บทที่ ๑
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
กำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอก เป็ น กำรประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภำพของ
สถำนศึกษำ โดยหน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกสถำนศึกษำ เพื่อมุ่งให้มีกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องเริ่มต้นจำกกำรที่สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยใน เพื่อวำงแผนพัฒนำ
ปรับปรุงคุณภำพของตนเอง ดำเนินกำรปรับปรุงคุณภำพ มีกำรกำกับติดตำมคุณภำพ และมีระบบประเมินตนเอง
ก่อน ต่อจำกนั้นจึงรับกำรประเมินภำยนอกโดย สมศ. ซึ่งจะดำเนินกำรโดยพิจำรณำและตรวจสอบจำกผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ กำรประเมินคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจึงควร
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพรำะต่ำงมุ่งสู่มำตรฐำนหรือคุณภำพที่คำดหวังให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน โดยมี
วัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ดังนี้

๑.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมิน
วัตถุประสงค์ทั่วไป
๑) เพื่อให้ทรำบระดับคุณภำพของสถำนศึกษำในกำรดำเนินภำรกิจด้ำนต่ำงๆ
๒) เพื่อกระตุ้นเตือนให้สถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง
๓) เพื่อให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๔) เพื่อรำยงำนระดับคุณภำพและพัฒนำกำรในด้ำนคุ ณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ต่อสำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์เฉพาะ
๑) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภำพจริงในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำและประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ และกรอบแนวทำงและวิธีกำรที่ สมศ. กำหนด สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด
๒) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนจุดเด่นหรือจุดเน้นของแต่ละสถำนศึกษำที่แสดงถึงอัตลักษณ์ รวมทั้ง
ผลสำเร็จกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริมของภำครัฐ
๓) เพื่อยกระดับมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยพิจำรณำจำกผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ มำกกว่ำกระบวนกำร
๔) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถำนศึ กษำมีก ำรพั ฒ นำคุ ณภำพและพัฒ นำระบบประกั น คุณ ภำพภำยในอย่ ำ ง
ต่อเนื่อง
๒

๕) เพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีทิศทำงที่สอดคล้องกันในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กับกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน
๖) เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือและมีเป้ำหมำยร่วมกัน ระหว่ำงหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกำรเชื่อมโยงกำรดำเนินงำนสู่กำรพัฒนำคุณภำพร่วมกัน
๗) เพื่อรำยงำนผลกำรประเมิน คุณภำพและเผยแพร่ผ ลกำรประเมินคุณภำพและประสิ ทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) กำรบริหำรจัดกำรรวมถึงกำรใช้ทรัพยำกรของสถำนศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล โดยทำให้กำร
ผลิตกำลังคนทุกระดับ กำรสร้ำงผลงำนวิจัย และกำรให้บริกำรวิชำกำร เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับควำม
ต้องกำรของสังคมและประเทศ
๒) สถำนศึกษำ หน่วยงำนบริหำรกำรศึกษำ และรัฐบำล มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระบบ ในกำรกำหนด
นโยบำย วำงแผน และบริหำรจัดกำรกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
๓) สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องเข้ำสู่ระดับมำตรฐำนสำกล และมีควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือการประเมิน
คู่มือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมด้ำนกำรอำชีวศึกษำ จัดทำขึ้นเพื่อให้รำยละเอียดเกี่ยวกับระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เพื่อใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้
๑) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรกำหนดตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำให้ครอบคลุมกำรประเมินทุก
ด้ำนตำมพันธกิจ
๒) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดเก็บข้อมูลสำหรับกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ให้เป็นระบบ ครบถ้วน และ
สืบค้นได้ง่ำย สำหรับเตรียมกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
๓) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำก่อนที่จะรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
โดยรูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเองเป็นไปตำมที่หน่วยงำนต้นสังกัดกำหนด

๑.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
ตำมมำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ระบุว่ำ “ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ถือว่ำ
กำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง” ในขณะ
๓

ที่มำตรำ ๔๙ ของพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกไว้ว่ำ “ให้มีสำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมิน คุณภำพกำรศึกษำ มีฐ ำนะเป็นองค์กำรมหำชนทำหน้ำที่พัฒ นำเกณฑ์ วิธีกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก และทำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ”
จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นว่ำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร
กำรศึกษำปกติที่ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพ มีกำรตรวจสอบ
ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพอย่ำงสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบ
ประกันคุณภำพภำยในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งต่ำงจำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกที่เน้นกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ดังนั้น ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยใน
กับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจึงเป็นสิ่งจำเป็น ได้แสดงให้เห็นควำมเชื่อมโยงตำมแผนภำพที่ ๑ ดังนี้
การประกันคุณภาพภายใน
กำรปฏิบัติงำน
ของสถำนศึกษำ

การประเมินคุณภาพภายนอก

กำรประเมิน
ตนเองของ

รำยงำนประจำปี / SAR

ตรวจเยี่ยม โดย สมศ.
(อย่ำงน้อย ๑ ครั้งใน

รำยงำนผลกำรประเมิน

ทุก ๕ ปี)

สถำนศึกษำ
(ทุกปี)

ข้อมูลป้อนกลับ

คณะรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงบประมำณ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และสำธำรณชน

ติดตำมตรวจสอบโดยต้นสังกัดทุก ๓ ปี

ต้นสังกัด /
สถำนศึกษำ

ข้อมูลป้อนกลับ

กำหนดนโยบำย /
งบประมำณ

ติดตำมตรวจสอบโดยต้นสังกัดทุก ๓ปี

แผนภำพที่ ๑ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในและประเมินคุณภำพภำยนอก
จำกแผนภำพที่ ๑ จะเห็นว่ำ เมื่อสถำนศึกษำมีกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในแล้ว จำเป็นต้อง
จัดทำรำยงำนประจำปี ที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน ซึ่งเป็นผลจำกกำรประกันคุณภำพภำยในหรือเรียกว่ำ
รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ หน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน เอกสำรดังกล่ำวจะเป็นเอกสำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ กำรติดตำมตรวจสอบของหน่วยงำนต้นสังกัด และกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดย สมศ. ดังนั้น
สถำนศึกษำจำเป็นต้องจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองที่มีควำมลุ่มลึก สะท้อนภำพที่แท้จริงของสถำนศึกษำในทุก
องค์ประกอบคุณภำพ

กำรประเมิน

๔

บทที่ ๒
คาอธิบายตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
แนวคิดและหลั กกำรในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ งชำติมุ่งเน้ น
คุณภำพของผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้ควำมมั่นใจว่ำผู้เรียนจะได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพใกล้เคียงกันไม่ว่ำจะอยู่
ท้องถิ่นใดก็ตำม โดยใช้ระบบกำรประกันคุณภำพเป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

๒.๑ แนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
สมศ. ได้กำหนดทิศทำงในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ด้ำนกำร
อำชีวศึกษำไว้ ๖ ประเด็น คือ
๑) ประเมินอิงเกณฑ์ตำมจุดเน้นของสถำนศึกษำ
๒) ประเมินคุณภำพภำยนอกจำกผลกำรจัดกำรศึกษำเป็นหลัก ตำมมำตรำ ๕๑ ของพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ โดยให้น้ำหนักร้อยละ ๗๕ และใช้ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี
๓) ประเมินโดยวิธีกำรและข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพโดยพิชญพิจำรณ์ (peer review)
๔) ประเมินโดยกำรยืนยันรำยงำนกำรประเมินตนเองที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เพื่อกระตุ้นให้กำรประกัน
คุณภำพภำยในมีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้น
๕) ประเมิ น ในเชิ ง กระบวนกำร โดยให้ น้ ำหนั ก ร้ อ ยละ ๒๕ และให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้บริหำร คุณภำพครู อำจำรย์ เครื่องมืออุปกรณ์ คุณภำพและควำมพร้อมของผู้เรียน กำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กำรบริหำรจัดกำรแบบฐำนโรงเรียน และกำรประกันคุณภำพภำยใน
๖) ถ่ำยโอนตัวบ่งชี้เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้ำและกระบวนกำรให้อยู่ในระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๘
กำหนดให้ สมศ. ทำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้ คือ
(๑) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ
(๒) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(๓) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๔) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน
กำรประเมินรอบสำมได้มีกำรพัฒนำตัวบ่งชี้ ๓ กลุ่มคือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และ
กลุม่ ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่ำวข้ำงต้น

๕

๒.๒ การแบ่งกลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมด้ำนกำรอำชีวศึกษำ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐำน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ดังนี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมำยถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินภำยใต้ภำรกิจของสถำนศึกษำ โดยกำหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
กำรประเมินบนพื้นฐำนที่ทุกสถำนศึกษำต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสำมำรถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี และมีควำม
เชื่อมโยงกับกำรประกันคุณภำพภำยใน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่พั ฒนำมำจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบแรก และ
รอบสอง ตัวบ่งชี้พื้นฐำนประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๓
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมำยถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของกำรจั ด ตั้ง สถำนศึก ษำ รวมถึง ควำมส ำเร็ จตำมจุ ดเด่น จุ ดเน้น ที่ ส่ ง ผลสะท้อ นเป็น เอกลั กษณ์ข องแต่ ล ะ
สถำนศึกษำ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและต้นสังกัด คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมำยถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ โดย
สถำนศึกษำเป็นผู้กำหนดแนวทำงพัฒนำเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้ องกันและแก้ไขปัญหำสังคมตำมนโยบำยของรัฐ ซึ่ง
สำมำรถปรับเปลี่ยนตำมกำลเวลำและสภำพปัญหำสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้ำหมำยที่แสดงถึงควำมเป็นผู้ชี้นำ
สังคมและแก้ปัญหำสังคมของสถำนศึกษำในกำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนควำมเป็นประชำธิปไตย ควำมมีวินัย ควำมรัก
ชำติ กำรบำรุงศำสนำ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ค่ำนิยมควำมเป็นไทย กำรอนุรักษ์และสืบสำนศิลปะและวัฒนธรรม
สุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ ควำมคิดสร้ ำงสรรค์ กำรส่ งเสริมในกรอบอำเซียน รวมทั้งกำรพัฒ นำคุณภำพครู
กำรพัฒ นำสถำนศึกษำให้ เป็ น แหล่ งเรีย นรู้ กำรสร้ำงกำรมีส่ ว นร่ว มและกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ แก่
ประชำชนทุกเพศทุกวัย ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำสให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม ฯลฯ ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕-๑๘

๒.๓ การกาหนดค่าน้าหนักตัวบ่งชี้
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม กำหนดให้ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน มีค่ำน้ำหนัก ร้อยละ ๗๐ กลุ่ม
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มีค่ำน้ำหนักร้อยละ ๑๐ และกลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม มีค่ำน้ำหนักร้อยละ ๒๐

๒.๔ ข้อมูลการดาเนินงานของสถานศึกษาที่ใช้ประกอบการพิจารณา
๑) กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนเฉลี่ย ๓ ปีกำรศึกษำสุดท้ำยก่อน
กำรประเมิน (กรณีสถำนศึกษำเปิดใหม่ที่มีกำรดำเนินงำนไม่ครบ ๓ ปีกำรศึกษำ ให้ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนเฉลี่ย
๒ ปีกำรศึกษำล่ำสุด หรือหำกมีกำรดำเนินงำนไม่ครบ ๒ ปีกำรศึกษำ ให้ใช้ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน ๑ ปีกำรศึกษำ
ล่ำสุด ก่อนกำรประเมิน)
๒) กำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑-๗ ใช้วิธีกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำนเป็นร้อยละ (ตำมเกณฑ์กำรให้
คะแนนที่กำหนด) แล้วเทียบเป็นคะแนนตัวบ่งชี้เต็ม ๕ คะแนน โดยใช้ ๒๐ หำร
๖

๓) กำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๘-๑๘ ใช้วิธีประเมินผลกำรดำเนิ นงำนทั้งในด้ำนกำรปฏิบัติ และผลกำร
ดำเนินงำนที่มีคุณภำพ (ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนที่กำหนด) ทั้งนี้ ประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนที่มี
คุณภำพ คือ ข้อ ควำมที่ ขีดเส้ น ใต้ไ ว้ใ นแต่ ล ะประเด็ นกำรพิ จำรณำ โดยในแต่ล ะตัว บ่ง ชี้มีค ะแนนเต็ม ๑๐
(คะแนนกำรปฏิบัติ ๕ คะแนน คะแนนผลกำรดำเนินงำนมีคุณภำพ ๕ คะแนน) แล้วเทียบเป็นคะแนนตัวบ่งชี้เต็ม
๕ คะแนน โดยใช้ ๒ หำร
๔) กำรพิจำรณำรับรองมำตรฐำนคุณภำพของสถำนศึกษำ ให้นำผลรวมของคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๘ มำ
พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรรับรองมำตรฐำนที่กำหนด ดังรำยละเอียดในบทที่ ๓

๒.๕ รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกครอบคลุมมำตรฐำน ๔ ด้ำน คือ ๑) ผลกำรจัดกำรศึกษำ ๒) กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
๓) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ ๔) กำรประกันคุณภำพภำยใน ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก ประกอบด้วยกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำร
ส่งเสริม จำนวน ๑๘ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้
๑. ผู้สำเร็จกำรศึกษำได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เกี่ยวข้องภำยใน ๑ ปี
๒. ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นในกำรทำงำน
๓. ผู้เรียนผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนทำงวิชำชีพจำกองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ
๔. ผลงำนที่เป็นโครงงำนทำงวิชำชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์
๕. ผลงำนที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครูที่ได้นำไปใช้ประโยชน์
๖. ผลกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะของผู้เรียน

กลุม่ ตัวบ่งชี้
พื้นฐาน

๗. ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง

มาตรฐาน
ตามกฎกระทรวงฯ

ผลกำรจัดกำรศึกษำ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๘. ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๘.๑ ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๘.๒ ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

๙. ผลกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร
๑๐. ผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑๑. ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑๒. ผลกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพ
๑๓. กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน

กำรประกันคุณภำพภำยใน

๗

๑๔. ผลกำรพัฒนำตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถำนศึกษำ

กลุม่ ตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์

๑๔.๑ ผลกำรพัฒนำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
กำรจัดตั้งสถำนศึกษำ

ผลกำรจัดกำรศึกษำ

๑๔.๒ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นหรือจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
๑๕. ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
๑๖. ผลกำรพัฒนำคุณภำพครู
มาตรการส่งเสริม ๑๗. กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๑๘. กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ

ผลกำรจัดกำรศึกษำ

กลุม่ ตัวบ่งชี้

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

๒.๕.๑ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมำยถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินภำยใต้ภำรกิจของสถำนศึกษำ โดยกำหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
กำรประเมินบนพื้นฐำนที่ทุกสถำนศึกษำต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสำมำรถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี และมีควำม
เชื่อมโยงกับกำรประกันคุณภำพภำยใน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่พัฒนำมำจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบแรก และ
รอบสอง
ตัวบ่งชี้พื้นฐำนประกอบด้วย ๑๓ ตัวบ่งชี้ (ค่ำน้ำหนัก ๗๐ คะแนน) คือ
ตัวบ่งชี้ที่

ตัวบ่งชี้

น้าหนัก
(คะแนน)

๑.

ผู้สำเร็จกำรศึกษำได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เกี่ยวข้องภำยใน ๑ ปี

๕

๒.

ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นในกำรทำงำน

๕

๓.

ผู้เรียนผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนทำงวิชำชีพจำกองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ

๕

๔.

ผลงำนที่เป็นโครงงำนทำงวิชำชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์

๕

๕.

ผลงำนที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครูที่ได้นำไปใช้ประโยชน์

๕

๖.

ผลกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะของผู้เรียน

๕

๗.

ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง

๕

๘.

ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรสถำนศึกษำ

๑๐

๘.๑ ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๘.๒ ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๙.

ผลกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร

๕
๘

๑๐.

ผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

๕

๑๑.

ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

๕

๑๒.

ผลกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพ

๕

๑๓.

กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน

๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี
คาอธิบาย
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรในแต่ละสำขำวิชำที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ รวมทั้ง
ศึกษำต่อในสำขำที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่สำเร็จกำรศึกษำภำยใน ๑ ปี หลังจำกสำเร็จกำรศึกษำ โดยใช้ข้อมูล ๓ ปี
กำรศึกษำย้อนหลังก่อนปีที่ทำกำรประเมิน เช่น หำกประเมินในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ ให้ใช้ข้อมูลของปีกำรศึกษำ
๒๕๕๓, ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑ ทั้งนี้ให้นับผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ไม่นับกรณีผู้สำเร็จ
กำรศึกษำในหลักสูตรเทียบโอนและผู้สำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรระยะสั้น
นิยาม
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ หมำยถึง ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำ โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.
กำรได้ ง ำนท ำ หมำยถึ ง กำรได้ รั บ กำรว่ ำ จ้ ำ งจำกหน่ ว ยงำนรั ฐ เอกชน หรื อ องค์ ก รอิ ส ระอื่ น ใด
ให้ทำงำนที่สุจริต อันนำมำซึ่งรำยได้ในกำรดำรงชีพ โดยให้นับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. ที่ศึกษำต่อระดับ ปวส.
ในสำขำที่เกี่ยวข้องด้วย หรือผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส. ที่ศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีในสำขำที่เกี่ยวข้อง
กำรศึกษำต่อในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง กำรที่ผู้สำเร็จกำรศึกษำในระดับ ปวช. ได้ศึกษำต่อตรง
สำขำกับสำขำที่สำเร็จกำรศึกษำ โดยให้นับเฉพำะกรณีศึกษำต่อในระดับ ปวส. และ/หรือระดับปริญญำตรีสำย
เทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรในสำขำที่เกี่ยวข้อง
กำรประกอบอำชีพอิสระ หมำยถึง กำรประกอบกิจกำรส่วนตัวต่ำงๆ ในวิชำชีพที่ศึกษำมำ หรือ
ในสำขำที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นการพิจารณา
ร้ อ ยละของผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำที่ ไ ด้ ง ำนท ำ และ/หรื อ ศึ ก ษำต่ อ และ/หรื อ ประกอบอำชี พ อิ ส ระ
ในสำขำที่เกี่ยวข้องภำยใน ๑ ปี ต่อจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
๑) ระดับ ปวส. นับเฉพำะผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้ที่ศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรในสำขำที่เกี่ยวข้อง
๙

๒) ระดับ ปวช. นับเฉพำะผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้ที่ศึกษำต่อในระดับ ปวส. ในสำขำที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำย
ปฏิบัติกำรในสำขำที่เกี่ยวข้อง
๓) กรณีมีผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีงำนทำอยู่ก่อนแล้ว ให้หักจำนวนผู้ที่มีงำนทำอยู่ก่อนแล้วออกทั้งเศษ
และส่วน
๔) กำรทำงำนหรือประกอบอำชีพอิสระต้องใช้ควำมรู้ทั้งหมดหรือควำมรู้พื้นฐำนในสำขำวิชำที่สำเร็จ
กำรศึกษำ เช่น จบทำงด้ำนอิเล็กทรอนิกส์เปิดร้ำนซ่อมหรื อขำยโทรศัพท์มือถือ (สินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ที่ขำยสอดคล้อง
กับวิชำชีพที่สำเร็จกำรศึกษำ) หรือจบบัญชีแต่ได้งำนทำด้ำนกำรตลำด เป็นต้น ถ้ำมีเพียงธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่ระบุ
สำขำ/ประเภท/ลักษณะของธุรกิจ ไม่นับให้ว่ำเป็นกำรประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เกี่ยวข้อง
๕) สำขำที่เกี่ยวข้อง พิจำรณำจำกประเภทวิชำเป็นหลัก (อุตสำหกรรม พณิชยกรรม เกษตรกรรม ประมง
คหกรรม ศิลปกรรม อุตสำหกรรมท่องเที่ยว อุตสำหกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยี-สำรสนเทศฯ) เช่น สำเร็จกำรศึกษำสำขำ
ช่ำงไฟฟ้ำได้งำนทำด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ ให้ ถือว่ำประกอบอำชีพในกลุ่มประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม หรื อสำเร็จ
กำรศึกษำสำขำบัญชีได้งำนด้ำนกำรตลำด ให้ถือว่ำประกอบอำชีพในกลุ่มประเภทวิชำพณิชยกรรม เป็นต้น
วิธีการคานวณ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนทำ และ/หรือศึกษำต่อ
และ/หรือประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เกี่ยวข้องภำยใน ๑ ปี

X ๑๐๐

จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) รำยงำนสถิติกำรสำเร็จกำรศึกษำในแต่ละระดับและสำขำวิชำรำยปีกำรศึกษำ
๒) รำยงำนข้อมูลภำวะกำรมีงำนทำของผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำ โดยสถำนศึกษำต้องแจกแจง
ข้อมูล ดังนี้
(๑) จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด
(๒) จำนวนผู้ได้งำนทำในสำขำที่เกี่ยวข้อง
(๓) จำนวนผู้ได้งำนทำไม่ตรงสำขำ
(๔) จำนวนผู้ศึกษำต่อในสำขำที่เกี่ยวข้อง
(๕) จำนวนผู้ศึกษำต่อไม่ตรงสำขำ
(๖) จำนวนผู้ว่ำงงำนและไม่ได้ศึกษำต่อ
(๗) จำนวนผู้ที่มีงำนทำอยู่ก่อนแล้ว
๑๐

แหล่งข้อมูล
๑) ฐำนข้อมูลศูนย์กำลังคนอำชีวศึกษำ (Vocational Co-operation) คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือ
ผลิตและพัฒนำศักยภำพกำลังคนอำชีวศึกษำ (www.v-cop.net)
๒) ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของศูนย์ปฏิบัติกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
(http://stat.vec.go.th/)
๓) แบบรำยงำนที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนต้นสังกัด/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลที่ได้เผยแพร่
ไว้บ นเว็บไซต์ หรือระบบฐำนข้อมูล ของสถำนศึกษำที่มีกำรเผยแพร่แล้ ว ทั้งนี้ ต้องมีรำยละเอียดของผู้ ส ำเร็จ
กำรศึกษำรำยบุคคลที่ชัดเจน
๔) ฐำนข้อมูลรำยงำน และเอกสำรอื่นๆ ที่น่ำเชื่อถือ ทั้งนี้ ต้องมีรำยละเอียดของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
รำยบุคคลที่ชัดเจนด้วย กรณีที่เป็นเพียงตัวเลขสรุปไม่นำมำพิจำรณำ

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นในการทางาน
คาอธิบาย
จำนวนผู้เรียนชั้นปี สุดท้ำยทั้งในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. (โดยไม่นับรวมกรณีผู้เรียนในหลักสูตร
เทียบโอนและผู้เรียนในหลักสูตรระยะสั้น) ที่สอบผ่ำนกำรทดสอบจำกข้อสอบกลำงในเชิงวิชำกำรด้ำนควำมรู้และ
ทักษะที่จำเป็นในกำรทำงำน ของสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่
ได้รับกำรรับรองจำก สมศ. เปรียบเทียบกับผู้ที่จะสำเร็จกำรศึกษำทั้งหมดในปีกำรศึกษำนั้น
นิยาม
ควำมรู้และทักษะที่จำเป็นในกำรทำงำน หมำยถึง ควำมเข้ำใจในสิ่งที่เรียนรู้และสำมำรถนำควำมรู้ไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ ำ นต่ ำงๆ ได้ ประกอบด้ ว ย ควำมสำมำรถในกำรสื่ อ สำร ควำมสำมำรถในกำรคิ ด
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำย หมำยถึง ผู้ที่ลงทะเบียนครบทุกรำยวิชำตำมที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ปวช. หรือ ปวส.
(เป็นผู้เรียนในชั้นปี ๓ ของระดับ ปวช. และผู้เรียนชั้นปีที่ ๒ ของระดับ ปวส.) ไม่นับรวมกรณีผู้เรียนในหลักสูตร
เทียบโอน และหลักสูตรระยะสั้น
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของจำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำยที่สอบผ่ำนกำรทดสอบเชิงวิชำกำรด้ำนควำมรู้และทักษะที่ จำเป็น
ในกำรทำงำน (ภำษำ กำรสื่อสำร เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทักษะเชิงตัวเลข ทักษะเชิงวิทยำศำสตร์ ฯลฯ) ต่อจำนวน
ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำยทั้งหมด
๑๑

วิธีการคานวณ
จำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำยที่สอบผ่ำนกำรทดสอบเชิงวิชำกำร
ด้ำนควำมรู้และทักษะที่จำเป็นในกำรทำงำน
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด

X ๑๐๐

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) จำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำยโดยจำแนกเป็นหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส.
๒) จำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำยที่สอบผ่ำนกำรทดสอบเชิงวิชำกำรด้ำนควำมรู้และทักษะที่จำเป็น
ในกำรทำงำน โดยจำแนกเป็นหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส.
๓) รำยงำนผลกำรทดสอบจำกสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) โดยจำแนก
ตำมหลักสูตร ปวช. และ ปวส. หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ. ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีผลกำรทดสอบ
ดั้งกล่ำวให้คะแนนตัวบ่งชี้นี้เป็น ๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ
คาอธิบาย
จำนวนผู้เรียนที่สอบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนทำงวิชำชีพ เปรียบเทียบกับจำนวนผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ำยทั้งหมด (ที่มีสิทธิ์สำเร็จกำรศึกษำ) โดยจำแนกตำมระดับ คุณวุฒิที่เปิดสอนอย่ำงครบถ้วน ซึ่งกำรทดสอบ
มำตรฐำนทำงวิชำชีพจะเป็นเครื่องมือในกำรสะท้อนคุณภำพของผู้เรียนและผู้ที่จะสำเร็จกำรศึกษำ โดยคุณภำพ
ของผู้สำเร็จกำรศึกษำทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชำและสำขำวิชำต่ำงๆ ต้องครอบคลุมสมรรถนะตำมมำตรฐำน
อำชีพสำขำวิชำในระดับคุณวุฒิกำรอำชีวศึกษำ
นิยาม
มำตรฐำนวิชำชีพ หมำยถึง มำตรฐำนสมรรถนะของแต่ละสำขำวิชำชีพ ที่กำหนดขึ้นโดยสมำคมหรือ
องค์กรวิชำชีพในแต่ละสำชำวิชำชีพ หรืออย่ำงน้อยโดยหน่วยงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญในแต่ละสำขำวิชำชีพที่เป็นที่
ยอมรับ
วิธีคานวณ
จำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำยที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด

X ๑๐๐
๑๒

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) จำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำยโดยจำแนกเป็นระดับ ปวช. และ ปวส.
๒) จำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำยที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ โดยจำแนกเป็นระดับ ปวช. และ ปวส.
๓) รำยงำนผลกำรทดสอบจำกสมำคม องค์กรทำงวิชำชีพ หรือสถำบันอุดมศึกษำที่เชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ.

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นาไปใช้ประโยชน์
คาอธิบาย
จำนวนผลงำนที่เป็นโครงงำนวิชำชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ นำไปใช้ประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำตำม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงงำน/โครงกำร โดยได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
รำงวัลในกำรประกวดระดับต่ำงๆ นำเสนอในรูปของร้อยละ
นิยาม
โครงงำนหรือสิ่งประดิษฐ์ หมำยถึง ชิ้นงำน/สิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนได้ใช้องค์ควำมรู้หรือประสบกำรณ์ที่
ได้รับมำพัฒนำขึ้น ซึ่งอำจเป็นผลงำนที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรสำเร็จกำรศึกษำหรือผลงำนที่ผู้เรียนสร้ำงสรรค์ขึ้นเอง
กำรนำไปใช้ประโยชน์ หมำยถึง กำรที่โครงงำนหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนพัฒนำขึ้นมีกำรนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ โดยต้องเป็นกำรใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน ด้วย
กลุ่มคน นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งำน โดยกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกกลุ่มบุคคล/หน่วยงำนต่ำงๆ ที่นำไปใช้ประโยชน์
กำรได้รับรำงวัล หมำยถึง กำรที่โครงงำนหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนพัฒนำขึ้นได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด
แข่งขัน หรือได้รับกำรยกย่องเชิดชูควำมสำมำรถของผู้เรียนโดยหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอกที่ได้รับกำรยอมรับ
หรือกำรแข่งขันภำยในสถำนศึกษำที่มีกรรมกำรที่เชี่ยวชำญในสำขำที่มีกำรประกวดไม่น้อยกว่ำ ๓ คน โดยต้องมี
กรรมกำรจำกภำยนอกอย่ำงน้อย ๑ คนรวมอยู่ด้วย
องค์ประกอบการพิจารณา
๑) จำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำยที่ใช้เป็นตัวหำรคำนวณจำกหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ระดับ ปวช. ๓ คน : ๑ ชิ้น
(๒) ระดับ ปวส. ๒ คน : ๑ ชิ้น
กำรนับผลงำนให้นับผลงำนที่เกิดขึ้นในกำรเรียนชั้นปีสุดท้ำยเท่ำนั้น
๑๓

ตัวอย่ำง วิทยำลัย ก. มีผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำยในปีใดๆ คือ ชั้น ปวช.๓ จำนวน ๓๑๗ คน ชั้น ปวส.๒ จำนวน
๒๒๗ คน ดังนั้น ตัวหำรของผู้เรี ยน ชั้น ปวช.๓ จะเท่ำกับ ๑๐๖ คน (๓๑๗ / ๓) ชั้น ปวส.๒ จะเท่ำกับ ๑๑๔ คน
(๒๒๗ / ๒)
๒) ผลงำนชิ้นใดๆ ที่ได้รับรำงวัลในระดับต่ำงๆ ภำยในปีเดียวกัน ให้นับรำงวัลสูงสุดเพียงรำงวัลเดียว
๓) ถ้ำผลงำนชิ้นใดๆ ที่ได้รับรำงวัลในระดับสูงขึ้นอีกในปีกำรศึกษำต่อๆ ไป ให้สำมำรถนำไปคำนวณคะแนนใน
แต่ละปีกำรศึกษำที่ได้รับรำงวัลได้
๔) ผลงำนระดับกรมขึ้นไปให้ถือเป็นรำงวัลระดับชำติได้
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของจำนวนผลงำนที่เป็น โครงงำนทำงวิชำชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์
หรือได้รับรำงวัลต่อจำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำย (๓ ปี) กำรใช้ประโยชน์ให้นับกำรนำไปใช้จริงตั้งแต่ระดับสถำนศึกษำ
ชุมชน จนถึงระดับชำติและระดับนำนำชำติ
ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพผลงาน/รางวัล

๐.๕๐

ระดับภำยในสถำนศึกษำ

๐.๗๐

ระดับจังหวัด ชุมชน

๐.๙๐

ระดับภำค

๑.๐๐

ระดับชำติขึ้นไป

วิธีการคานวณ
จำนวนผลงำนที่เป็นโครงงำนทำงวิชำชีพ
หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรำงวัล
จำนวนผลงำนของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำยทั้งหมด*

X ๑๐๐

๑๐๐

* พิจารณาจากองค์ประกอบการพิจารณา ข้อ ๑

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) จำนวนโครงงำน สิ่งประดิษฐ์ พร้อมหลักฐำนกำรนำไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรำงวัลในระดับต่ำงๆ
พร้อมแสดงวิธีกำรคำนวณตำมที่ สมศ. กำหนด
๒) จำนวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ำยในแต่ละปี โดยจำแนกเป็นหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส.
๑๔

แหล่งข้อมูล
ฐำนข้อมูลที่ร วบรวมโครงงำนทำงวิช ำชีพหรือสิ่ งประดิษฐ์ ของผู้ เรียนที่บริหำรจัดกำรโดยหน่วยงำน
ต้นสังกัด ซึ่งมีกระบวนกำรในกำรพิจำรณำคัดเลือกและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ (มีกำรระบุประเภท
ผลงำน ชื่อผลงำน ผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเจ้ำของผลงำน ปีกำรศึกษำหรือช่วงระยะเวลำที่ดำเนินกำร ระดับ
คุณภำพผลงำนหรือรำงวัลที่ได้รับ) หรืออย่ำงน้อยเป็นฐำนข้อมู ลที่ดำเนินกำรโดยสถำนศึกษำเอง และได้มีกำร
เผยแพร่หรือรำยงำนให้สำธำรณชนรับทรำบแล้ว เช่น กำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ หรือใน จุลสำร
ประชำสัมพันธ์ เป็นต้น

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้นาไปใช้
ประโยชน์
คาอธิบาย
จำนวนผลงำนที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครูผู้สอนที่นำไปใช้ประโยชน์
ในกำรแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงกำรวิจัยและรำยงำนกำรวิจัยโดย
ได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อจำนวนครูผู้สอน
นิยาม
ผลงำนที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ที่ครูได้ใช้องค์ควำมรู้หรือประสบกำรณ์
พัฒนำขึ้น ซึ่งอำจเป็นผลงำนวิชำกำร/ตำรำ/หนังสือที่ป็นส่วนหนึ่งของกำรจัด กำรเรียน กำรสอน หรือผลงำนที่ครู
คิดค้นขึ้นเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยไม่นับรวมกรณีผลงำนวิทยำนิพนธ์ของครูที่ใช้เพื่อกำร
สำเร็จกำรศึกษำ
ครูประจำ หมำยถึง ผู้สอนที่มีเวลำปฏิบัติกำรสอนในปีกำรศึกษำนั้น ตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป ไม่นับรวมครูที่
ลำศึกษำต่อ และครูที่ไปช่วยรำชกำรในปีกำรศึกษำนั้นตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป
กำรใช้ประโยชน์ หมำยถึง ผลงำนที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยนั้นได้มีกำร
นำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ อำทิเช่น กำรให้บริกำรวิชำกำร (สอน บรรยำย ฝึกอบรม) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรเขียนตำรำ แบบเรียน กำรใช้ควำมรู้ในด้ำนเกษตรกรรม กำรช่ำงเทคนิค กำรอุตสำหกรรม กำรอำชีพ หรือนำไป
พัฒนำต่อยอดในเชิงพำณิชย์ โดยกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกกลุ่มบุคคล/หน่วยงำนต่ำงๆ ที่นำไปใช้ประโยชน์
กำรได้รับรำงวัล หมำยถึง ผลงำนที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิ จัยที่ครูพัฒนำขึ้น
ได้รั บ รำงวัล จำกกำรจั ด ประกวด แข่ งขั น กำรยกย่ องเชิด ชูค วำมสำมำรถของครู ในกำรผลิ ตผลงำนวิจั ย งำน
๑๕

สร้ำงสรรค์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ดังกล่ำวจำกองค์กรที่ได้รับกำรยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ รวมถึง ผลงำนที่ได้รับ
กำรได้รับกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรด้วย
กำรได้ รั บ รำงวัล หรื อ กำรน ำไปใช้ป ระโยชน์ ให้ ส ำมำรถนับ รวมผลงำนที่เ ป็นนวัต กรรม สิ่ งประดิษ ฐ์
สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยที่พัฒนำขึ้นมำในอดีตแต่มีกำรนำมำใช้ประโยชน์หรือได้รับรำงวัลในปีที่ประเมิน กำรวัดตัว
บ่งชี้นี้ใช้ข้อมูลเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง โดยจะไม่นับซ้ำหำกผลงำนที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ได้รับรำงวัลแล้ว/มีกำรนำไปใช้ประโยชน์แล้วในปีที่ผ่ำนมำ ยกเว้นกรณีมีกำรได้รับรำงวัลจำกระดับอื่นหรือมีกำรใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้นในประเด็นอื่น หรือกำรใช้ประโยชน์ในประเด็นเดิมแต่ขยำยวงไปในกลุ่มเป้ำหมำยอื่น ทั้ง นี้กำร
ได้รับรำงวัลหรือกำรนำไปใช้ประโยชน์หรือในแต่ละระดับให้มีควำมสำคัญแตกต่ำงกัน
องค์ประกอบการพิจารณา
๑) ครู ๑ คนต้องทำผลงำนอย่ำงน้อย ๑ ชิ้น ตัวอย่ำง โรงเรียนแห่งหนึ่งมีครู ๑๐๐ คนต้องมีผลงำนของ
ครูประจำทั้งหมดอย่ำงน้อย ๑๐๐ ชิ้น
๒) ผลงำนครูร่วมกับผู้เรียนนับให้เป็น ๑ ชิ้นได้ แต่จะนำไปนับซ้ำเป็นผลงำนผู้เรียนอีกไม่ได้
๓) ผลงำนร่วมกับครูท่ำนอื่นที่อยู่ต่ำงสถำนศึกษำนับให้เป็น ๑ ชิ้นได้ แต่ต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ
๒๕ (มีกำรลงนำมรับรองของคณะผู้พัฒนำผลงำนชิ้นนั้นๆ)
๔) ผลงำนของครูร่วมกับหน่วยงำน/องค์กรอื่น นับให้เป็น ๑ ชิ้นงำนได้ แต่ต้องระบุชื่อผู้ร่วมในกำร
พัฒนำผลงำนนั้นๆ ไว้อย่ำงชัดเจน และต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๒๕ (มีกำรลงนำมรับรองของคณะผู้พัฒนำ
ผลงำนชิ้นนั้นๆ)
๕) งำนวิ จั ย ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล แต่ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ กให้ ตี พิ ม พ์ หรื อ น ำเสนอในรู ป ของโปสเตอร์ จำก
หน่วยงำนระดับชำติ เช่น สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.)
หรือหน่วยงำนที่เป็นที่ยอมรับ
๖) ผลงำนระดับกรมขึ้นไปให้ถือเป็นรำงวัลระดับชำติได้
ประเด็นพิจารณา
ร้อยละของจ ำนวนผลงำนที่เป็ น นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครู ที่ได้นำไปใช้
ประโยชน์ต่อจำนวนครูที่มีเวลำปฏิบัติกำรสอนในปีกำรศึกษำนั้นตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไปเฉลี่ย ๓ ปีกำรศึกษำ โดยนับ
ผลงำนที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครูที่ครอบคลุมกระบวนกำรต่อไปนี้
๑) มีเป้ำประสงค์
๒) มีกำรระบุปัญหำ
๓) มีวิธกี ำรดำเนินกำร
๑๖

๔) มีกำรเก็บและบันทึกข้อมูล
๕) มีกำรวิเครำะห์และสรุปผลควำมรู้ที่ได้จำกกำรดำเนินกำร
ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพผลงาน/รางวัล

๐.๕๐

ระดับภำยในสถำนศึกษำ

๐.๗๐

ระดับจังหวัด ชุมชน

๐.๙๐

ระดับภำค

๑.๐๐

ระดับชำติขึ้นไป*

* ผลงานระดับกรมให้ถือเป็นระดับชาติ

หมายเหตุ ไม่นับรวมวิทยำนิพนธ์หรือผลงำนที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ
วิธีการคานวณ
จำนวนผลงำนที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้ำงสรรค์
หรืองำนวิจัยของครูที่ได้นำไปใช้ประโยชน์
จำนวนผลงำนครูประจำทั้งหมด*

X ๑๐๐

* พิจารณาจากองค์ประกอบการพิจารณา ข้อ ๑

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) จำนวนผลงำนที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย พร้อมหลักฐำนกำรนำไปใช้
ประโยชน์ หรือได้รับรำงวัลในระดับต่ำงๆ พร้อมแสดงวิธีกำรคำนวณตำมที่ สมศ. กำหนด
๒) จำนวนครูทั้งหมดในแต่ละปีกำรศึกษำ
๓) กรณีที่หน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำอำชีวศึกษำภำครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ที่มีกำรนำผลงำนที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สถำนศึกษำต้องแสดงเอกสำรหลักฐำนที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของกำรนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ไปใช้ประโยชน์
แหล่งข้อมูล
๑) ฐำนข้อมูลสื่อและนวัตกรรมของสำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ กลุ่มมำตรฐำนสื่อและ
นวัตกรรม (http://bsq.vec.go.th/innovation) สำหรับสถำนศึกษำอำชีวศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ
๑๗

๒) ฐำนข้อมูลของสำนักบริหำรงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ที่แสดงผลงำนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครูสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำ (ถ้ำมี)
๓) ฐำนข้อมูลหรือเอกสำรรับรองของหน่วยงำนภำยนอกที่แสดงถึงกำรนำผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครูไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรำงวัล

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผลการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน
คาอธิบาย
ผลกำรดำเนินงำนเชิงปริมำณด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพของแต่ละสำขำงำนที่สถำนศึกษำ
เปิดสอน เฉพำะกิจกรรม/โครงกำรที่จัดให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติงำน เพื่อเป็นกำรส่งเสริม กำรพัฒนำทักษะ
ฝีมือของผู้เรียนในแต่ละสำขำงำนหรือสำขำวิชำชีพผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์จริง
นิยาม
ผลกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ หมำยถึง ควำมครอบคลุมในกำรบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพแก่
ชุมชน องค์กรภำครัฐ เอกชน หน่วยงำนด้ำนต่ำงๆ สถำบันกำรศึกษำของแต่ละสำขำที่เปิดสอน โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพดังกล่ำว
องค์ประกอบการพิจารณา
๑) กำรนับจำนวนผู้เรียนไม่สำมำรถนับซ้ำได้ เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของตัวบ่งชี้นี้ มุ่งให้ผู้เรียนทุกคน
ได้รับโอกำสในกำรฝึกทักษะผ่ำนกระบวนกำรกำรให้บริกำรวิ ชำกำรอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม กำรที่สถำนศึกษำจะ
จัดให้ผู้เรียนเฉพำะบำงกลุ่มได้บริกำรวิชำกำร โดยอ้ำงว่ำผู้เรียนบำงกลุ่ม บำงคน อำจสร้ำงควำมเสียหำยให้แก่
ผู้รับบริกำร ย่อมเป็นหน้ำที่ของสถำนศึกษำในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะของผู้เรีย นรำยบุคคลอย่ำงเหมำะสม
ตำมศักยภำพ
๒) ถ้ำในกรณีที่ ๑ โครงกำรมีกลุ่มเป้ำหมำยหลำยกลุ่มให้นับจำนวนโครงกำรตำมจำนวนกลุ่มได้ ในกรณีที่
มีกำรดำเนินโครงกำรคนละวันกัน และมีกำรปรับเนื้อหำสำระของโครงกำรให้เข้ำกับบริบทของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย
เท่ำนั้น
ประเด็นการพิจารณา
๑) แต่ละสำขำงำนมีจำนวนผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐
ของผู้เรียนทั้งหมด
๑๘

๒) แต่ละสำขำงำนมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพ
ไม่น้อยกว่ำ ๑๖ ชั่วโมงต่อปี
๓) แต่ละสำขำงำนให้บริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพต่อชุมชนไม่น้อยกว่ำ ๒ โครงกำรต่อปี
๔) แต่ละสำขำงำนให้บริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพต่อหน่วยงำนหรือองค์กรอื่นไม่น้อยกว่ำ ๒ แห่งต่อปี
๕) แต่ละสำขำงำนให้บริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพต่อสถำนศึกษำอื่นไม่น้อยกว่ำ ๒ แห่งต่อปี
วิธีการคานวณ
จำนวนสำขำงำนที่ดำเนินกำรครบทุกประเด็นพิจำรณำ

X ๑๐๐

จำนวนสำขำงำนที่เปิดสอนทั้งหมด *
* ในกรณีที่สำขำวิชำใดๆ ไม่มีสำขำงำนย่อย กำรนับจำนวนสำขำงำนให้นับสำขำวิชำนั้นๆ เทียบหน่วยเป็นสำขำงำนแทน

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑)
๒)
๓)
๔)

จำนวนและรำยชื่อสำขำงำนทั้งหมดที่สถำนศึกษำเปิดสอน
จำนวนและรำยชื่อสำขำงำนที่ดำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์
รำยชื่อและข้อมูลจำนวนเวลำของผู้เรียนรำยบุคคลที่ได้เข้ำร่วมกำรให้บริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพ
รำยชื่อชุมชน หน่วยงำน และสถำนศึกษำที่ได้รับบริกำรวิชำกำร/ วิชำชีพ พร้อมรำยงำนผลกำรประเมิน

โครงกำร
๕) เอกสำรข้อมูลหลักฐำนของชุมชน หน่วยงำน หรือสถำนศึกษำอื่นที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูล
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพของสถำนศึกษำ

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
คาอธิบาย
ผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรฝึ กทักษะของผู้เรียน โดยควำมร่วมมือ
ของสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เน้นกำรฝึกปฏิบัติจริงทั้งในสถำนศึกษำและสถำน
ประกอบกำร เพื่อเพิ่มทักษะทุกด้ำนในสำขำวิชำชีพนั้นๆ จำกกำรประสำนควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภำคธุรกิจ อุตสำหกรรม หรือภำคชุมชน ตลอดจนหน่วยงำนภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพ
๑๙

นิยาม
กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง หมำยถึง กำรที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติงำนจริงผ่ำนระบบควำม
ร่วมมือกับสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนภำคี/เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่นับรวมกำรฝึกงำนตำมหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณา
๑) แต่ละสำขำงำนมีจำนวนผู้เรียนที่ได้เรียนโดยระบบควำมร่วมมือในสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำน
ภำคี/เครือข่ำยที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนทั้งหมด
๒) แต่ ล ะสำขำงำนมี จ ำนวนชั่ ว โมงเฉลี่ ย ของผู้ เ รี ย นที่ ไ ด้ เ รี ย น โดยระบบควำมร่ ว มมื อ ใ นสถำน
ประกอบกำร หรือหน่วยงำนภำคี/เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ ชั่วโมงต่อปี สำหรับระดับ ปวช. และ
ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ชั่วโมงต่อปี สำหรับระดับ ปวส. (ร้อยละ ๑๐ ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร)
๓) แต่ละสำขำงำนดำเนินกำรให้ผู้เรียนที่เรียนโดยระบบควำมร่วมมือทุกคน และได้รับกำรนิเทศ จำก
ครูฝึกในสถำนประกอบกำร แต่กรณีที่ไม่มีสัญญำควำมร่วมมืออย่ำงเป็นทำงกำรสำมำรถใช้หนังสือขอควำมร่วมมือ
และหนังสือตอบรับควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ สถำนประกอบกำร หน่วยงำน หรือภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง
แทนได้
วิธีคานวณ
จำนวนสำขำงำนที่ดำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำได้
ครบทุกรำยกำร
จำนวนสำขำงำนที่เปิดสอนทั้งหมด

X ๑๐๐

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) จำนวนสำขำงำนที่เปิดสอน
๒) รำยงำนผลกำรฝึกประสบกำรณ์ พร้อมทั้งผลกำรประเมินกำรฝึกประสบกำรณ์ที่ประเมินโดยครูนิเทศ
จำกสถำนประกอบกำร จำแนกตำมสำขำงำนที่เปิดสอน รำยปี
๓) หำกเป็นกำรศึกษำดูงำนจะนับให้ได้ในกรณีที่เป็นกำร ศึกษำดูงำนที่ตรงกับสำขำวิชำชีพของผู้เรียน
โดยต้องมีรำยงำนสรุปผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลด้วย และต้องมีหนังสือขอควำมร่วมมือหรือหนังสือตอบ
รับควำมร่วมมือด้วย
๔) สัญญำควำมร่วมมืออย่ำงเป็นทำงกำรระหว่ำงสถำนศึกษำและสถำนประกอบกำร หน่วยงำนหรือภำคี
เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง

๒๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
คาอธิบาย
คณะกรรมกำรสถำนศึ กษำ ถื อเป็ นคณะบุคคลของสถำนศึ กษำที่ มี บทบำทส ำคั ญในกำรกำหนดนโยบำย
แผนพัฒนำ ตลอดจนกรอบทิศทำงกำรดำเนินงำนตำมบทบัญญัติกฏหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกำรกำกับดูแลและ
ขับเคลื่อนสถำนศึกษำ ให้มีกำรควบคุมและตรวจสอบกำรดำเนินงำน เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำสถำนศึกษำจะดำเนินกำร
บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
นิยาม
คณะกรรมกำรสถำนศึ กษำ หมำยถึ ง คณะบุ คคลที่ ได้ รั บกำรสรรหำและแต่ งตั้ งตำมพระรำชบั ญญั ติ
กำรอำชีวศึกษำ และกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้ง
องค์คณะบุคคลที่สถำนศึกษำแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรของสถำนศึกษำนั้นๆ ในกรณีที่สถำนศึกษำมี
เหตุจำเป็นใดๆ ที่ยังไม่สำมำรถสรรหำและแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้ตำมที่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำนั้นๆ กำหนดไว้
เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

ปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

๑
๒

ผลการ
ดาเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี)

องค์ ป ระกอบและกำรได้ มำของคณะกรรมกำรสถำนศึ กษำเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทำง
และนโยบำย และมีการกากับดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๓

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีกำรปฏิ บัติตำมบทบำทหน้ ำที่ ครบถ้ วนตามที่ กฎหมาย
กาหนด (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

๔

คณะกรรมกำรสถำนศึ ก ษำมี ก ำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผน
ยุ ท ธศำสตร์ / แผนประจ ำปี อย่ ำ งน้ อ ยปี ล ะ ๒ ครั้ ง และมี ผ ลการก ากั บ ติ ด ตาม
การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
น้อย ๒ ครั้ง ในรอบวาระการดารงตาแหน่ง
๒๑

๕

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีกำรดำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำลและกำกับดูแลให้
สถำนศึกษำดำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำลครบถ้วนทุกประเด็น โดยมีผลการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากการสรรหาอย่างเป็นระบบและมีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุง

คณะกรรมการมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด มีดังนี้
๑) อนุมัติแผนพัฒนำของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรศึกษำของชำติ
๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศของสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ
๓) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำกำหนด
๔) พิจ ำรณำและให้ ค วำมเห็ น ชอบในกำรเข้ำ ร่ ว มด ำเนิ น กำรจั ดตั้ ง ศู นย์ วิ จัย ห้ อ งทดลอง หรื อ
ห้องปฏิบัติกำร เพื่อพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพกับสถำนประกอบกำรหรือภำคเอกชน
๕) กำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ ควบคุมคุณภำพ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
๖) แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อพิจำรณำและเสนอควำมเห็น
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมำยให้ปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอันอยู่ในอำนำจและหน้ำที่ของสถำนศึกษำ
๗) กำหนดนโยบำย ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินของสถำนศึกษำ
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และรำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้อง
๒) ประกำศ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๓) รำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๔) กรณีที่มีสถำนศึกษำบำงแห่งกำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขึ้นเองให้พิจำรณำ
เทียบเคียงควำมครอบคลุม ไม่ควรกำหนดน้อยเกินไป แต่หำกมีกระบวนกำร ในกำรกำหนดที่เป็นทำงกำร เชื่อถือ
ได้ (เช่น มีผู้ทรงคุณวุฒิ/องค์กรภำยนอกร่วมกำหนด) และดำเนินกำรได้ครบถ้วน ก็สำมำรถพิจำรณำนับให้ได้ แต่
ต้องมีข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภำยนอกในกำรให้สถำนศึกษำปรับปรุงให้เหมำะสมในปีต่อไป
๕) กำรกำกับดูแลสถำนศึกษำพิจำรณำจำกรำยงำนกำร ประชุมที่แสดงให้เห็นถึงกำรกำกับติดตำมของ
คณะกรรมกำร ตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทำง และนโยบำยที่กำหนดไว้ อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง
องค์ประกอบการพิจารณา
คำว่ำ “อย่ำงต่อเนื่อง” พิจำรณำจำกกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง

๒๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
คาอธิบาย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีบทบำทสำคัญในกำรผลักดันกำรกำหนดนโยบำย แผนงำน และกลยุทธ์ในกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลภำยใต้ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และมีระบบตรวจสอบกำร
ทำงำนตำมภำรกิจ ของสถำนศึกษำ ตลอดจนจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ปรับปรุงกำรทำงำนและพัฒนำกำรทำงำนที่ดีขึ้น
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการ
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ ดาเนินงาน
(มี/ไม่มี)

มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี)

๑

ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรเผยแพร่วิสัยทัศน์ นโยบำย เป้ำหมำยและกลยุทธ์
ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบ
วิสัยทัศน์ (โดยผู้ตรวจสอบภายนอก) เพื่อนาผลการประเมินมากาหนด
เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องต่อความเป็นจริง
และเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชน

๒

ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมทั้งในสถำนศึกษำและนอก
สถำนศึกษำ โดยมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดประชุม
บุคลากรทั้งองค์กรอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี เป็นต้น

๓

ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรควบคุมอัตรำส่วนครู : ผู้เรียน ให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของหน่วยงำนต้นสังกัด ครบทุกสาขางาน (ผู้บริหำร อำจแก้ปัญหำ
ด้วยกำรหำผู้สอนเพิ่ม เช่น จ้ำงครูอัตรำจ้ำง หรือหำผู้มีควำมรู้ในชุมชนนั้นๆ
มำช่วยสอน เป็นระยะเวลำ ๙ เดือนขึ้นไป เป็นต้น)

๔

ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรกำกับดูแลอัตรำส่วนผู้สำเร็จกำรศึกษำ (Success
rate) รวมทั้งเกณฑ์มำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนบุคลำกร พื้นที่
๒๓

เครื่องมือ อุปกรณ์และทรัพยำกรอื่น ให้เกิดควำมคุ้มค่ำในการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
๕

ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรมอย่ำง
ชัดเจน และเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๒) แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงำนประจำปีที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๓) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนในกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

องค์ประกอบการพิจารณา
๑) คำว่ำ “อย่ำงต่อเนื่อง” พิจำรณำจำกกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒) กำรรับฟังควำมคิดเห็นอย่ำงต่อเนื่องต้องอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง และถ้ำมีภำคฤดูร้อนก็ต้อง
นำมำพิจำรณำด้วย
๓) กำรรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น ท ำได้ โ ดยกำรเชิ ญ บุ ค คลภำยนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholder) เข้ำมำรั บฟังกำรชี้แจง แล้ วเปิดโอกำสให้ แสดงควำมคิดเห็ น/ข้อเสนอแนะ หรือ กำรจัดประชุม
บุคลำกรทั้งองค์กรอย่ำงน้อย ๒ ครั้งต่อปี เป็นต้น
๔) มำตรฐำนอัตรำส่วนของครูต่อผู้เรียน พิจำรณำจำกมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในของ สอศ.
โดยใช้เกณฑ์ +/- ๒๐% จำกอัตรำส่วน ดังนี้
(๑) วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี ไม่เกิน ๑ : ๓๐
(๒) วิทยำลัยเทคนิคและวิทยำลัยกำรอำชีพ ไม่เกิน ๑ : ๓๐
(๓) วิทยำลัยอำชีวศึกษำ ไม่เกิน ๑ : ๓๕
(๔) วิทยำลัยสำรพัดช่ำง (ระยะสั้น) (ถ้ำ ปวช., ปวส. เทียบตำมวิทยำลัยทั่วไป)
- หลักสูตรด้ำนอุตสำหกรรม ๑ : ๒๐
- หลักสูตรด้ำนพำณิชยกรรม ๑ : ๓๐
- หลักสูตรด้ำนคหกรรม ๑ : ๒๕
๕) กรณีโรงเรีย นเอกชน โดยปกติเกณฑ์ของ สช. จะสูงกว่ำ (เช่น ภำคทฤษฎี ๑ : ๓๐ ภำคปฏิบัติ
๑ : ๑๕) แต่จะเกิดควำมยำกลำบำกในกำรประเมิน ให้ใช้หลักกำรของ สอศ. ตำม (๑) เทียบเคียงแทนได้ (รวมทั้ง
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลนครปฐมด้วย)
หมำยเหตุ : คิดจำแนกเป็นสำขำงำน
๒๔

แม้ว่ำครูบำงคนจะสอนหลำยสำขำงำนให้นับซ้ำภำยในสำขำวิชำเดียวกันได้ แต่ไม่ใช่กำรคิดสัดส่วนแบบ
ภำพรวมทั้งสถำนศึกษำ ซึง่ ไม่ตรงวัตถุประสงค์
๖) ผู้มีควำมรู้ในชุมชน หมำยถึง ผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพนั้นๆ ที่อำศัยอยู่หรือไม่ได้อำศัย
อยู่ ในชุมชนนั้ น ก็ ได้ โดยพิจ ำรณำให้ เฉพำะผู้ ที่ส ถำนศึกษำจ้ำงหรือเชิญมำสอนตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไปในแต่ล ะปี
กำรศึกษำเท่ำนั้น (ไม่ครบ ๙ เดือนในปีกำรศึกษำใดๆ ไม่นำมำพิจำรณำ)
๗) ควำมคุม้ ค่ำ พิจำรณำจำกงบประมำณในกำรลงทุนประกอบกับควำมจำเป็น เช่ น จำนวนรอบของกำร
ใช้งำน/ควำมถี่ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชำติ รวมทั้งงบประมำณ/ทรัพยำกรที่ใช้ดำเนินกำรเทียบ
กับจำนวนกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้ประโยชน์ (Cost per head)
๘) สถำนศึกษำพอเพียงแบบอย่ำง พิจำรณำจำกกำรได้รับรำงวัลหรือได้รับประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ชมเชยด้ำนควำมพอเพียงจำกองค์กร/หน่วยงำนภำยนอก หรือ กำรได้รับกำรร้องขอจำกสถำนศึกษำอื่น หรือองค์กร/
หน่วยงำนภำยนอกให้สนับสนุนช่วยเหลือด้ำนควำมพอเพียง หรือ กำรที่มีสถำนศึกษำอื่น หรือ องค์กร/หน่วยงำน
ภำยนอกเข้ำมำศึกษำดูงำนด้ำนควำมพอเพียงแต่ต้องอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ ๒ แห่ง หรือ มีกำรจัดกำรสอน/
จัดกิจกรรมด้ำนควำมพอเพียงและมีบุคคลภำยนอกมำเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
คาอธิบาย
ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำในกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ
โดยมีกำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลที่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ครอบคลุมภำรกิจ
ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร เช่น ระบบสำรสนเทศของนักศึกษำ (งำนทะเบียน งำนวัดประเมินผล งำนปกครอง ฯลฯ)
กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ และกำรบริหำรทั่วไป โดยมีผู้รับผิดชอบในกำรกำกับดูแลระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ มีกำรประเมินประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของระบบฐำนข้อมูล กำรทำงำนประสำนกัน
เป็นเครือข่ำยของสถำนศึกษำ รวมทั้งมีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ
นิยาม
ระบบฐำนข้อมูล หมำยถึง กำรจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่ำงเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บำรุงรักษำข้อมูลสำรสนเทศ ให้มีควำมถูกต้อง ทันสมัย และสำมำรถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว ในเวลำที่
ต้องกำร และลดควำมซ้ำซ้อนของข้อมูล ระบบฐำนข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยกำรกำหนดระบบควำมปลอดภัย
ของข้อมูลและสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล ระบบบริหำรควำมเสี่ยงของระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อป้องกันควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้นกับฐำนข้อมูล
๒๕

ประสิทธิภำพสูง หมำยถึง กำรรักษำควำมลับของข้อมูล ข้อมูลมีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สำมำรถ
เรียกใช้งำนได้รวดเร็ว ครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมฐำนข้อมูลที่ใช้งำนจริง และพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ โดยสถำนศึกษำ
ควรต้องมีกำรดำเนินกำร อย่ำงน้อย ๕ ใน ๗ รำยกำร ดังนี้
๑) มีกำรกำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงปฏิบัติหรือคู่มือกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด
๒) มีกำรกำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล และสิทธิกำรใช้ข้อมูลภำยในฐำนข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงชัดเจน
๓) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศจำกภำยในและภำยนอก
๔) มีกำรติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกำจัดไวรัส
๕) มีกำรสำรองข้อมูลสม่ำเสมอ
๖) มีกำรประเมินประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของระบบ อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๗) มีแผนกำรดูแลบำรุงรักษำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการ
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ ดาเนินงาน
(มี/ไม่มี) มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี)

๑

มีระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศที่จำเป็นครบถ้วนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน อย่างน้อย ๕ ด้านคือ ด้านนักเรียน ด้านครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านการเงิน และด้านวัสดุอุปกรณ์ เช่น ข้อมูลทำง
เศรษฐกิจ สังคม สถำนประกอบกำร ตลำดแรงงำน นักเรียนนักศึกษำ
แผนกำรเรียน บุคลำกร งบประมำณ ครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ เป็นต้น

๒

ฐำนข้อมูลและอุปกรณ์กำรใช้งำนมีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบและการ
เข้าถึงข้อมูลทาได้อย่างสะดวก

๓

มีกำรจัดลำดับควำมสำคัญและควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน และผู้ใช้งานทุก
ระดับมีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อการใช้งานได้จริง

๔

มีกำรใช้ข้อมูล เป็ น พื้น ฐำนในกำรบริห ำรจัดกำรและตัดสิ นใจ (ใช้แผนงำน
โครงกำรประกอบกำรตัดสินใจ เช่น มี MIS หรือไม่) จนเกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างสม่าเสมอ

๕

มีระบบป้องกันและระบบกำรสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
๒๖

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) ระบบฐำนข้อมูลที่แสดงว่ำบุคลำกรได้นำเอำข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศไปใช้เพื่อกำรปฏิบัติงำน หรือ
เพื่อกำรตัดสินใจบริหำรงำนเพื่อให้เกิดคุณภำพทำงกำรศึกษำ
๒) ผลกำรสำรวจกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูล
องค์ประกอบการพิจารณา
๑) ถ้ำสถำนศึกษำมีเพียงระบบอินเทอร์เน็ตไว้ใช้งำนทั่วไป ยังไม่ถือว่ำเป็นระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
๒) ผู้บริหำร ครู และเจ้ำหน้ำที่มีควำมเข้ำใจ และเข้ำใช้งำนระบบได้อย่ำงถูกต้อง ตำมลักษณะกำรใช้
งำนของบุคคลในแต่ละระดับ โดยกำรสุ่มสัมภำษณ์ และทดลองใช้ จำกระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ๔ กลุ่มข้อมูล
ดังนี้ ๑) ด้ำนวิชำกำร ๒) ด้ำนบุคลำกร ๓) ด้ำนงบประมำณ และ ๔) ด้ำนบริหำรทั่วไป
๓) ควำมสำเร็จในกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร พิจำรณำจำกร้อยละของบุคลำกรทุก
ระดับที่มีกำรนำเอำสำรสนเทศในฐำนข้อมูลไปประกอบกำรตัดสินใจบริหำรหรือกำรปฏิบัติงำน โดยพิจำรณำจำกกำรใช้
ข้อมูลจำกฐำนข้อมูลด้ำนใดๆ อย่ำงน้อย ๕ ด้ำนได้แก่ ฐำนข้อมูลด้ำนนักเรียน ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้ำน
หลักสูตร ด้ำนกำรเงิน และด้ำนวัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้ ให้นับเฉพำะกำรใช้ประโยชน์เพื่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเท่ำนั้น ไม่นับ
รวมกรณีกำรใช้ประโยชน์ด้วยเหตุผลส่วนตัว
แหล่งข้อมูล
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำที่มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลด้ำนต่ำงๆ และเชื่อมโยงกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบระหว่ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกร และส่วนงำนต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ รวมทั้ง
หน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนภำยนอก

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คาอธิบาย
สถำนศึกษำ มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมสนับสนุนครูให้ถึงพร้อมซึ่งกำรเป็นผู้ที่มีควำมรู้คุณธรรมจรรยำบรรณ
แห่งวิชำชีพครู อันควรค่ำแก่กำรยกย่องและเคำรพบูชำของลูกศิษย์ มีคุณวุฒิและควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน สำมำรถพัฒนำผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์อันเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพได้ ตลอดจนมีควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมและชุมชน จนได้รับ
กำรยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติ
๒๗

นิยาม
ครู หมำยถึง ผู้สอนที่มีเวลำปฏิบัติกำรสอนในปีกำรศึกษำนั้น ตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป ไม่นับรวมครูที่ลำศึกษำ
ต่อ และครูที่ไปช่วยรำชกำรในปีกำรศึกษำนั้นตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หมำยถึง บุคลำกรที่มีส่วนร่วมดำเนินกำร ผู้สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนกำร
บริหำร และนิเทศกำรศึกษำ กำรนับจำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ นับเฉพำะบุคลำกรประจำที่มีเวลำ
ปฏิบัติงำนในปีกำรศึกษำนั้นๆ ตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป
คุณภำพชีวิตที่เหมำะสม จำกนิยำมขององค์กำรอนำมัย ได้บัญญัติไว้ว่ำ คุณภำพชีวิต หมำยถึง กำร
ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกำรมีสุขภำวะที่สมบูรณ์และมีควำมมั่นคง ซึ่งครอบคลุมสุขภำวะทั้ง ๔ ด้ำน ได้แก่ สุขภำวะทำงกำย
สุขภำวะทำงอำรมณ์ สุขภำวะทำงสังคม และ สุขภำวะทำงจิตวิญญำณ
เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

ปฏิบัติ(มี/
ไม่มี)

๑

ผลการ
ดาเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี)

สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริ มให้ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒ นำ
ฝึกอบรมด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ รวมทั้งกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณ อย่าง
ต่อเนื่อง อย่ำงน้อยร้อยละ ๗๕ ต่อปี

๒

สถำนศึกษำสนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้รับทุนกำรศึกษำ หรือ
ทุนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก อย่ำงน้อย
ร้อยละ ๕ ต่อปี อย่างต่อเนื่อง

๓

สถำนศึกษำสนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำโดย มี
โครงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรร่วมกับสถำนศึกษำอื่น หรือหน่วยงำน องค์กร
ภำยนอก อย่ำงน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี อย่างต่อเนื่อง

๔

สถำนศึ ก ษำส่ ง เสริ ม ครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำให้ ไ ด้ รั บ กำรประกำศ
เกียรติคุณยกย่องในด้ำนบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพระดับชุมชน จนถึงระดับชำติ
อย่ำงน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี อย่างต่อเนื่อง

๕

สถำนศึกษำสนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ
๒๘

ชีวิตที่เหมำะสมกับควำมเป็นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงน้อยร้อยละ
๗๕ ต่อปี อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) จำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งหมด
๒) จ ำนวนครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำที่ ไ ด้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม พั ฒ นำด้ ำ นวิ ช ำกำร/วิ ช ำชี พ รวมทั้ ง
กำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณ
๓) จำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับทุนกำรศึกษำหรือทุนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์และพัฒนำ
จำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
๔) จำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำโดยโครงกำรแลกเปลี่ยน (Staff Exchange)
ร่วมกับสถำนศึกษำอื่นหรือหน่วยงำน/องค์กรภำยนอก
๕) จำนวนครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณยกย่องในด้ำนบริ กำรวิชำกำร/
วิชำชีพระดับชุมชน จนถึงระดับชำติ
๖) จ ำนวนของครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำที่ ไ ด้ รั บ กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ เ หมำะสมกั บ
ควำมเป็นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
องค์ประกอบการพิจารณา
๑) อย่ำงต่อเนื่อง ประเด็น กำรพิจำรณำ ๑-๔ คือ ควำมถี่และช่วงระยะเวลำที่ตำมจำนวนครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำดำเนินกิจกรรม โดยมีกำรจัดกิจกรรมนั้นๆ อย่ำงน้อย ปีกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง โดยพิจำรณำจำกกำร
นำผลจำกกำรพัฒนำฝึกอบรมให้เกิดประโยชน์
๒) อย่ำงต่อเนื่อง ประเด็นกำรพิจำรณำ ๕ คือ ควำมถี่และช่วงระยะเวลำที่ดำเนินกิจกรรม เช่น มีกำรจัด
กิจกรรมนั้นๆ ทุกสัปดำห์หรือทุกเดือนตลอดปีกำรศึกษำ หรือมำกกว่ำ ๑ ครั้งต่อปีกำรศึกษำ (ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
กิจกรรมนั้นๆ) โดยเน้นคุณภำพเป็นสำคัญ
๓) กำรพัฒนำฝึ กอบรมด้ำนวิชำกำร หรือวิชำชีพ กำรศึกษำดูงำน หรือ กำรส่งบุคลำกรไปร่วมประชุม
วิชำกำร/วิชำชีพ ต้องมีกำรติดตำม รำยงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยำยผลหรือกำรใช้ประโยชน์ จึงจะนับให้
๔) กำรนับจำนวนผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในประเด็นกำรพิจำรณำ ข้อ ๒-๔ จะไม่นับซ้ำ
๕) ทุนกำรศึกษำ หมำยถึง ทุน ที่ให้เป็นเงินหรือเวลำ โดยต้องมีข้อมูลหลักฐำนกำรให้ ทุนที่ เป็นลำย
ลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน (ทุนที่เป็นเงินอำจจะให้ทุนทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือ ทุนที่เป็นเวลำ ต้องเป็นเวลำกำร
ปฏิบัติงำนปกติ ส่วนกำรที่ครูไปเรียนในวันหยุดเสำร์-อำทิตย์ หรือนอกเวลำทำกำร จะไม่นับให้)
๒๙

๖) โครงกำรแลกเปลี่ยนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร่วมกับสถำนศึกษำอื่น หรือหน่วยงำนภำยนอก
จะต้องมีข้อตกลงควำมร่วมมือเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยเน้นกำรเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
๗) กำรได้รับประกำศเกียรติคุณยกย่อง ถ้ำเป็นหนังสือแสดงควำมขอบคุณทั่วไป ไม่นับให้
๘) คุณภำพชีวิตซึ่งครอบคลุมสุขภำวะทั้ง ๔ ด้ำน ต้องได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต อย่ำงน้อย ๑ ด้ำน
แหล่งข้อมูล
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและทะเบียนผลงำน/เกียรติประวัติครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำที่
เชื่อมโยงกับส่วนงำนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำนต้นสังกัด เช่น ฐำนข้อมู ลกลุ่มงำนบริหำรบุคคล สำนักอำนวยกำร
หรือฐำนข้อมูลสำนักพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)
เป็นต้น

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการบริหารความเสี่ยง
คาอธิบาย
สถำนศึกษำระบุ ควำมเสี่ย งเพื่อให้ สำมำรถวำงแผนบริห ำรจัดกำรควำมเสี่ ยงได้อย่ำงมี ประสิ ทธิภำพ
นำไปสู่ควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนขององค์กรได้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
นิยาม
ควำมเสี่ยง หมำยถึง โอกำสหรือเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อำจจะทำให้สถำนศึกษำไม่บรรลุวัตถุประสงค์
หรื อ เหตุ ก ำรณ์ ที่ มี ค วำมไม่ แ น่ น อน ซึ่ ง หำกเกิ ด ขึ้ น จะมี ผ ลกระทบเชิ ง ลบต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ ำ หมำยของ
สถำนศึกษำ โดยกำหนดควำมเสี่ยงที่สำคัญบังคับไว้ ๕ ด้ำน ดังนี้
๑) ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ
๒) ควำมเสี่ยงด้ำนทะเลำะวิวำท
๓) ควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งเสพติด
๔) ควำมเสี่ยงด้ำนสังคม เช่น กำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น
๕) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรพนันและกำรมั่วสุม
กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง หมำยถึ ง กำรก ำหนดแผนเพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ำรและผู้ ป ฏิ บั ติ งำนทุ ก ฝ่ ำ ย
ได้มีแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน และสำมำรถนำไปประกอบกำรจัดทำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงในทุกส่วนงำน ระดับควำมสำเร็จของกำรบริหำรควำมเสี่ ยงพิจำรณำจำกร้อยละของกำรลดลงของ
เหตุ ก ำรณ์ ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ทั้ ง นี้ ใ ห้ ส ถำนศึ ก ษำก ำหนดเหตุ ก ำรณ์ ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ พร้ อ มทั้ ง จั ด ท ำ
๓๐

แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ระดับควำมสำเร็จของกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงพิจำรณำจำกร้อยละที่ลดลงของเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ให้สถำนศึกษำกำหนดประเด็นเหตุกำรณ์
ที่ไ ม่ พึ ง ประสงค์ และด ำเนิ น กำรจั ด ท ำแผนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง พร้ อ มทั้ งสร้ ำ งกลไกให้ มี ก ำรติ ด ตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ ทั้งนี้ กำรกำหนดประเด็นควำมเสี่ยงและแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการ
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ ดาเนินงาน
(มี/ไม่มี) มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี)

๑

ตัวแทนครู บุคลำกร และนักเรียนนักศึกษำจำกทุกส่วนงำนมีส่วนร่วมในกำร
ค้นหำและระบุควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยภำยในสถำนศึกษำ มีกำรยอมรับ
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์ รวมทั้งมีมำตรกำรให้ครูและบุคลำกรในทุก
หน่วยงำนมีกำรป้องกันและควบคุมควำมเสี่ยงด้วยตนเองอย่ำงเป็น ระบบและ
ต่อเนื่องและมีกำรแก้ไขปรับ ปรุงเพื่อลดควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

๒

ตัวแทนครู บุคลำกร และนักเรียนนักศึกษำจำกทุกส่วนงำนมีส่วนร่วมในกำรค้นหำ
และระบุควำมเสี่ยงควำมเสี่ยงด้ำนทะเลำะวิวำท มีกำรยอมรับควำมเสี่ยงที่เกิดจำก
กำรสร้ำงสรรค์รวมทั้งมีมำตรกำรให้ครูและบุคลำกรในทุกหน่วยงำนมีกำรป้องกัน/
ควบคุมควำมเสี่ยงด้วยตนเองอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องและมีกำรแก้ไขปรับปรุง
เพื่อลดควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

๓

ตัวแทนครู บุคลำกร และนักเรียนนักศึกษำจำกทุกส่วนงำนมีส่วนร่วมในกำร
ค้นหำและระบุควำมเสี่ยงควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งเสพติด มีกำรยอมรับควำมเสี่ยงที่
เกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์รวมทั้งมีมำตรกำรให้ครูและบุคลำกรในทุกหน่วยงำนมี
กำรป้องกัน/ควบคุมควำมเสี่ยงด้วยตนเองอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องและมี
กำรแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้
ลดลงอย่างต่อเนื่อง
๓๑

๔

ตัวแทนครู บุคลำกร และนักเรียนนักศึกษำจำกทุกส่วนงำนมีส่วนร่วมในกำร
ค้นหำและระบุควำมเสี่ยงควำมเสี่ยงด้ำนสังคม มีกำรยอมรับควำมเสี่ยงที่เกิด
จำกกำรสร้ำงสรรค์รวมทั้งมีมำตรกำรให้ครูและบุคลำกรในทุกหน่วยงำนมีกำร
ป้องกัน/ควบคุมควำมเสี่ยงด้วยตนเองอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องและมีกำร
แก้ไขปรับปรุงเพื่อลดควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

๕

ตัวแทนครู บุคลำกร และนักเรียนนักศึกษำจำกทุกส่วนงำนมีส่วนร่วมในกำร
ค้นหำและระบุควำมเสี่ยงควำมเสี่ยงด้ำนกำรพนันและกำรมั่วสุม มีกำรยอมรับ
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์รวมทั้งมีมำตรกำรให้ครูและบุคลำกรในทุก
หน่ ว ยงำนมี กำรป้ อ งกัน /ควบคุ มควำมเสี่ ย งด้ ว ยตนเองอย่ำ งเป็ นระบบและ
ต่อเนื่องและมีกำรแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุม
ความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรกำหนดประเด็นควำมเสี่ยง
๒) แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของแต่ละส่วนงำนภำยในสถำนศึกษำ
๓) หลักฐำนกำรได้รับกำรอนุมัติจำกกรรมกำรสถำนศึกษำ
๔) รำยงำนผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงสถำนศึกษำ
๕) บันทึกของสำขำงำน หรือสำขำวิชำ หรือแผนกวิชำ หรือประเภทวิชำ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และ
รำยงำนที่เสนอต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๖) จำนวนครั้งของเหตุก ำรณ์ที่เกิดขึ้นที่ถูกบันทึกไว้ที่ ฝ่ำยปกครองของสถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบการพิจารณา
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมควำมเสี่ยงให้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง พิจำรณำจำกควำมถี่ และระดับควำม
รุนแรงที่ลดลง ถ้ำมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดอี ยู่แล้วแต่เกิดเหตุสุดวิสัยทำให้เกิดควำมรุนแรง ต้องมีกำรนำ
เหตุสุดวิสัยมำวิเครำะห์เพื่อปรับแผนและมีกำรดำเนินกำรด้วยควำมเข้มแข็ง ในกรณีที่ไม่เคยมีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นเลย
(ไม่ลดลง) ก็พิจำรณำให้คะแนนได้

๓๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
คาอธิบาย
สถำนศึ ก ษำมี ค วำมมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำโดยกำรมี ส่ ว นร่ ว มคิ ด ร่ ว มปฏิ บั ติ และ
ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลำกรทุ ก ฝ่ ำ ยในสถำนศึ ก ษำ ซึ่ ง มี ก ำรวิ เ ครำะห์ ผ ลประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในและ
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนำคุณภำพ และเสนอขอควำมเห็นชอบจำกกรรมกำร
สถำนศึกษำ เพื่อให้เกิดกลไกในกำรดำเนินงำนและระบบกำรติดตำมผลกำรพัฒนำสืบเนื่องจำกแผนพัฒนำดังกล่ำว
ควบคู่กับกำรประกันคุณภำพภำยใน เพื่อให้ เกิดผลในกำรปรับปรุง พัฒนำ ปรับเปลี่ ยน ทั้งกำรเรียนกำรสอน
กำรบริหำร และกำรปฏิบัติอื่นๆ และมีกำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำคุณภำพทุกระดับ เพื่อนำผลไป
ปรับปรุงกำรประกันคุณภำพภำยในและกำรปฎิบัติงำนของทุกหน่วยงำนต่อไป ทั้งนี้ ควรมีกำรกำกับดูแลให้มีกำร
ดำเนินกำร ตลอดจนให้มีกำรติดตำมประเมินผลเป็นระยะอย่ำงสม่ำเสมอ
นิยาม
ควำมส ำเร็ จ ในกำรสร้ ำ งกำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรประกั น คุ ณ ภำพ หมำยถึ ง กำรที่ ส ถำนศึ ก ษำ
มีสำขำที่เปิดสอนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมที่เป็นกำรปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพ ไม่ว่ำจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
หรือนวัตกรรมตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) ประกอบด้วยด้ำนกำรวำงแผน (Plan) ด้ำนกำรนำแผนลงสู่กำรปฏิบัติ
(Do) กำรติ ดตำมประเมิ นผลกำรปฏิบั ติ (Check) และกำรนำเอำผลกำรประเมิ นไปปรับปรุงพั ฒนำกำรบริหำรจั ด
กำรศึกษำ (Act) จนกระทั่งได้รับรำงวัลหรือได้รับกำรประกำศเกียรติคุณยกย่อง
กำรยอมรับหรือได้รับรำงวัล หมำยถึง กำรที่สำขำนั้นๆ ได้รับรำงวัล หรือได้รับกำรประกำศเกียรติคุณ
ยกย่ องว่ำ สำมำรถดำเนิ น กำรประกัน คุณ ภำพกำรศึก ษำไม่ว่ ำจะเป็น ด้ำนกำรวำงแผน ด้ำนกำรน ำแผนลงสู่
กำรปฏิบัติ กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติ และกำรนำเอำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ ซึ่งเป็นกำรยกย่องหรือได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำน หรือกำรประกวดภำยนอกสถำนศึกษำเท่ำนั้น และ
หำกสำขำใดได้รับรำงวัลแล้วไม่สำมำรถนับซ้ำในประเด็นรำงวัลเดิมได้ ยกเว้นได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนใหม่หรือ
กำรประกวดครั้งใหม่

๓๓

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการ
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ ดาเนินงาน
(มี/ไม่มี)

มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี)

๑ ผู้บริหำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันคุณภำพให้กับครู บุคลำกร และ
ผู้เรียน ทุกคนในสถำนศึกษำอย่างต่อเนื่อง
๒ ผู้บริหำร ครู บุคลำกร และผู้เรียน ร่วมกันกำหนดเป้ำหมำย กลยุทธ์กำรประกัน
คุณภำพ มำตรฐำนกำรปฏิบั ติงำน และมำตรฐำนกำรศึก ษำของสถำนศึกษำ
รวมทั้งบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของครู บุคลำกร และผู้เรียน โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พร้อมมีการเผยแพร่และทาความ
เข้าใจให้สาธารณชนรับทราบ
๓ ผู้บริหำร ครู บุคลำกร และผู้เรียน มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติให้ได้ตำมเป้ำหมำย
กลยุทธ์ที่ได้วำงไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
๔ สถำนศึกษำจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร ครูและบุคลำกร
ทั้งรำยบุ คคลและกลุ่ มบุ ค คลในส่ ว นงำนต่ำ งๆ ครบทุกมำตรฐำนและตัว บ่ง ชี้
พร้อมทั้งรายงานให้สาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ
๕ สถำนศึกษำมีผลกำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและมำตรฐำนที่กำหนดไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๘๐ และมีแนวทำงหรือแนวปฏิบัติที่ดีและสร้ำงสรรค์ สามารถเป็น
แบบอย่างให้กับสถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรอื่น
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) แผนงำน (แผนพัฒนำ แผนปฏิบัติกำร)
๒) โครงกำร กิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
องค์ประกอบการพิจารณา
๑) อย่ำงต่อเนื่อง พิจำรณำจำกกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง ในกรณี
ผู้เรียนระยะสั้นอนุโลมให้ใช้วิธีกำรแจกเอกสำรพร้อมชี้แจงรำยละเอียดและให้ลงชื่อรับทรำบได้
๒) กำรรำยงำนให้สำธำรณชนรับทรำบเป็นกำรรำยงำนผลโดยภำพรวม อำจรำยงำนบนเว็บไซต์ หรือ
รูปแบบจุลสำรที่มีกำรเผยแพร่ก็ได้ โดยไม่ต้องรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล
๓๔

๓) แนวปฏิบัติที่ดี พิจำรณำจำกแผนกำรดำเนินงำน/กระบวนกำรที่ก่อให้เกิดกำรบรรลุเป้ำหมำยที่มี
ประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ องค์กรหรือหน่วยงำนอื่น
๔) กำรเป็ น แบบอย่ ำ ง พิจ ำรณำจำกกำรเยี่ยมชมงำน ด้ำ นระบบประกันคุ ณภำพ หรือ งำนอื่ นๆ ที่
สนับสนุนระบบประกันคุณภำพจำกสถำนศึกษำ หน่วยงำนหรือองค์ อื่นไม่น้อยกว่ำปีละ ๒ แห่ง และ MOU ที่มี
กิจกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพร่วมกับสถำนศึกษำ หน่วยงำนหรือองค์อื่น

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
คาอธิบาย
ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดให้
หน่วยงำนต้นสังกัดของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำจัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุกสำมปี และแจ้งผลให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำทรำบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำต่อสำธำรณชน
นิยาม
กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน หมำยถึง กำรนำผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในจำกต้นสังกัดและภำยนอกจำก สมศ. ไปใช้ในกำรจัดทำแผนพัฒนำและดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นระบ บ
ให้มีคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเทียบกับคะแนนกำรประเมินคุณภำยในครั้งก่อน
หน้ำ โดยพิจำรณำคะแนนในระดับสถำนศึกษำเท่ำนั้น
เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

ผลการ
การปฏิบัติ ดาเนินงาน
(มี/ไม่มี) มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี)

๑ ผลประเมินมำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพ
สูงขึ้น
๒ ผลประเมินมำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
๓ ผลประเมินมำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
๓๕

๔ ผลประเมินมำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยในเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
๕ ผลประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นทำงกำรของหน่วยงำนต้นสังกัด หรือที่ได้
รำยงำนให้สำธำรณชนรับทรำบ เช่น ฐำนข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนต้นสังกัด เป็นต้น
องค์ประกอบการพิจารณา
๑) กำรนั บ คะแนนกำรปฏิบั ติ ให้ พิจำรณำผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรณี ๔.๕๑ ขึ้นไป ให้ ได้
คะแนนปฏิบัติโดยปริยำย
๒) กำรนับคะแนนผลกำรดำเนินงำนมีคุณภำพ ให้พิจำรณำระดับคุณภำพที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรณีระดับ
ดีมำก ให้คะแนนผลกำรดำเนินงำนมีคุณภำพโดยปริยำย (ย้ำยไปองค์ประกอบกำรพิจำรณำ)
๓) ค่ำคะแนนสำมำรถแปลควำมหมำยของระดับคุณภำพ ดังนี้
ช่วงคะแนน
๔.๕๑ - ๕.๐๐
๓.๕๑ - ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๓๖

๒.๕.๒ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมำยถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ รวมถึงควำมสำเร็จตำมจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
สถำนศึกษำ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้ (ค่ำน้ำหนัก ๑๐ คะแนน) คือ
ตัวบ่งชี้ที่

ตัวบ่งชี้

น้าหนัก
(คะแนน)

๑๔

ผลกำรพั ฒ นำตำมปรั ช ญำ ปณิ ธ ำน พั น ธกิ จ และจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ของ

๑๐

สถำนศึกษำ
๑๔.๑ ผลกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของผู้เรียนตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งสถำนศึกษำ
๑๔.๒ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ

๓๗

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑๔.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา
คาอธิบาย
กำรจั ดตั้ ง สถำนศึ ก ษำด้ ำ นกำรอำชี ว ศึ ก ษำ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด กำรศึ ก ษำและฝึ ก อบรมวิ ช ำชี พ
ทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทวิ ช ำที่ ข ำดแคลน ซึ่ ง เป็ น ควำมต้ อ งกำรของท้ อ งถิ่ น และของประเทศ อั น จะเป็ น
กำรเสริ ม สร้ ำ งและพั ฒ นำก ำลั ง คนของประเทศไทยให้ มี คุ ณ ภำพในกำรประกอบอำชี พ โดยสถำนศึ ก ษำ
แต่ ล ะประเภทต่ ำงก็ มี กำรก ำหนดปรั ช ญำ ปณิ ธ ำน และพั นธกิ จในกำรด ำเนิ นงำนของตนเองไว้ อย่ ำงชั ดเจน
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งสถำนศึกษำนั้นๆ
นิยาม
ปรัชญำ ปณิธำน และพันธกิจของสถำนศึกษำ หมำยถึง ปรัชญำ ปณิธำน และพันธกิจที่สถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำแต่ละแห่งกำหนดขึ้น โดยวัตถุ ประสงค์หลักอย่ำงน้อย ๒ ประกำร ได้แก่ ๑) เป็นกำรประกำศให้ชุมชน
สังคม ครู บุคลำกร และผู้เรียนรับทรำบอย่ำงชัดเจนถึงแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ รวมทั้ง
หน้ ำ ที่ในกำรจั ดกำรศึ กษำในด้ ำนต่ ำงๆ ของสถำนศึกษำ และ ๒) ใช้ เป็ นแบบแผนในกำรกำหนดเป้ำหมำย
แผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งแผนกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ เพื่อนำไปสู่ กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรในส่วนงำนต่ำงๆ ภำยในสถำนศึกษำ
เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

ปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ดาเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี)

๑ ผู้ บ ริ ห ำร ครู บุ ค ลำกร ชุ ม ชนและองค์ ก รภำยนอกมี ส่ ว นร่ ว มในกำรก ำหนด
แผนปฏิบั ติงำนโดยระบุเป้ำหมำยและกลยุทธ์ที่ส อดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน
และพั น ธกิ จ กำรด ำเนิ น งำนของสถำนศึ ก ษำ โดยได้ รั บ การเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
๒ มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์
๓๘

ที่กำหนดอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
๓ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจประชำคมของสถำนศึกษำ และประชาคมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
๔ ผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจและวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
สถำนศึกษำ และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชนขึ้นไป
๕ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นไปตำมปรัชญำ ปณิธำน และพันธกิจด้ำนผู้เรียนตำมที่
สถำนศึกษำกำหนด และเป็นที่ยอมรับของชุมชน หรือองค์กรภายนอก
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) ปรัชญำ ปณิธำน และพันธกิจของสถำนศึกษำ รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และแผนกำรปฏิบัติงำน ประจำปี
ของสถำนศึกษำที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๒) แผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำในด้ำนต่ำงๆ ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๓) รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนประจ ำปี ที่ ไ ด้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกกรรมกำรสถำนศึ ก ษำ ซึ่ ง แสดง
ให้เห็นถึงผลกำรดำเนินงำนและผลสำเร็จของกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน และพันธกิจของ
สถำนศึกษำ
๔) หลั ก ฐำนกำรได้ รั บ กำรยอมรั บ กำรได้ รั บ รำงวั ล หรื อ กำรได้ รั บ กำรยกย่ อ งว่ ำ เป็ น แบบอย่ ำ ง
ในกำรปฏิบัติที่ดีในกำรขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รำงวัล ใบประกำศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ
เป็นต้น
องค์ประกอบการพิจารณา
๑) กำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง (ประเด็นกำรพิจำรณำ ข้อ ๒) พิจำรณำจำกกำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์ หรือ
กิจกรรม/โครงกำรที่รองรับกลยุทธ์นั้นๆ ซึ่งต้องดำเนินกำรทุกภำคเรียน และบุคลำกรให้ควำมร่วมมือ ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๕๐
๒) ประชำคมของสถำนศึกษำ หมำยถึง ผู้บริหำร ครู บุคลำกร ชุมชนและองค์กรภำยนอกที่มีส่วนร่วมใน
กำรกำหนดแผนปฏิบัติงำน
๓) กำรประเมินควำมพึงพอใจต้องดำเนินกำรดังนี้
(๑) กำรประเมินให้ครอบคลุมด้ำนปัจจัยนำเข้ำ (Input) และด้ำนกระบวนกำร (Process) เป็น
อย่ำงน้อย
(๒) แบบประเมินที่ใช้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๓๙

(๓) ประชำคมของสถำนศึกษำทุกกลุ่มไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๕ มีส่วนร่วมในกำรประเมิน
(๔) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี คือมีคะแนน ๓.๕๑ ขึ้นไปจำกระบบ ๕ คะแนน
๔) กำรเป็นที่ยอมรับของชุมชน หรือองค์กรภำยนอกประกอบด้วย (พิจำรณำอย่ำงน้อย ๒ ใน ๓ ข้อ)
(๑) ผลกำรสัมภำษณ์ผู้นำหรือคนในชุมชนโดยผู้ประเมิน
(๒) ผลกำรส ำรวจประชำกรในชุ ม ชนและองค์ ก รภำยนอกโดยสถำนศึ ก ษำไม่ น้ อ ยกว่ ำ
๒๐๐ คน ในหลำกหลำยสำขำอำชีพ
(๓) กำรได้รับ โล่รำงวัล ใบประกำศเกียรติคุณ หนังสื อชมเชย หนังสือขอบคุณ หนังสื อถึง
สถำนศึกษำให้ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ ๑๔.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
คาอธิบาย
ผลกำรดำเนินงำนตำมอัตลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญของสถำนศึกษำที่ได้กำหนดไว้ หรือ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจำกควำมสำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำนั้นๆ
เกณฑ์การให้คะแนน
การ
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

ปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ดาเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี)

๑ ผู้บริหำร ครู บุคลำกร ชุมชนและองค์กรภำยนอกมีส่วนร่วมในกำรกำหนดจุดเน้น
จุดเด่น รวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติงำนโดยระบุเป้ำหมำยและกลยุทธ์กำรดำเนินงำน
โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒ มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์
ที่กำหนดอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
๓ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจประชำคมของสถำนศึกษำ และประชาคมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
๔๐

๔ ผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ขึ้นไป
๕ สถำนศึ ก ษำมี เ อกลั ก ษณ์ ต ำมจุ ด เน้ น จุ ด เด่ น และได้ รั บ รางวั ล จากองค์ ก ร
ภายนอก ที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณ์นั้น
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) เอกสำรหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงกำรกำหนดอัตลักษณ์ จุดเน้นและจุดเด่นของสถำนศึกษำ (ถ้ำมี)
๒) แผนกลยุ ท ธ์ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำนประจ ำปี รวมทั้ ง แผนพั ฒ นำคุ ณ ภำพที่ ส อดคล้ อ งกั บ
อัตลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถำนศึกษำที่ได้รับควำมเป็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๓) รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนประจ ำปี ที่ ไ ด้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึ ก ษำ
ซึ่งแสดงให้เห็ น ถึงผลกำรดำเนิ นงำนและผลส ำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมอัตลั กษณ์ จุดเน้น และจุดเด่นของ
สถำนศึ ก ษำที่ ก ำหนด หรื อ ผลกำรด ำเนิ น งำนและผลส ำเร็ จ ของกำรด ำเนิ น งำนที่ เ กิ ด ขึ้ น จนถื อ เป็ น
อัตลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรยอมรับ
๔) เอกสำรหลักฐำนกำรได้รับกำรยอมรับ กำรได้รับรำงวัล หรือกำรได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นแบบอย่ำงใน
กำรปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รำงวัล ใบประกำศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
องค์ประกอบการพิจารณา
๑) หำกสถำนศึกษำไม่มีกำรกำหนดจุดเน้น หรือจุดเด่น ที่แสดงควำมเป็น เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ จะไม่ได้คะแนน
๒) กำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง (ประเด็นกำรพิจำรณำ ข้อ ๒) พิจำรณำจำกกำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์ หรือ
กิจกรรม/โครงกำรที่รองรับกลยุทธ์นั้นๆ ซึ่งต้องดำเนินกำรทุกภำคเรียน และบุคลำกรให้ควำมร่วมมือ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๕๐
๓) ประชำคมของสถำนศึกษำ หมำยถึง ผู้บริหำร ครู บุคลำกร ชุมชนและองค์กรภำยนอกที่มีส่วนร่วมใน
กำรกำหนดแผนปฏิบัติงำน
๔) กำรประเมินควำมพึงพอใจต้องดำเนินกำรดังนี้
(๑) กำรประเมินให้ครอบคลุมด้ำนปัจจัยนำเข้ำ (Input) และด้ำนกระบวนกำร (Process) เป็น
อย่ำงน้อย
(๒) แบบประเมินที่ใช้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
(๓) ประชำคมของสถำนศึกษำทุกกลุ่มไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๕ มีส่วนร่วมในกำรประเมิน
(๔) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี คือมีคะแนน ๓.๕๑ ขึ้นไปจำกระบบ ๕ คะแนน
๕) กำรเป็นที่ยอมรับของชุมชน หรือองค์กรภำยนอกประกอบด้วย (พิจำรณำอย่ำงน้อย ๒ ใน ๓ ข้อ)
๔๑

(๑) ผลกำรสัมภำษณ์ผู้นำหรือคนในชุมชนโดยผู้ประเมิน
(๒) ผลกำรสำรวจประชำกรในชุมชนและองค์กรภำยนอกโดยสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ คน
ในหลำกหลำยสำขำอำชีพ
(๓) กำรได้รั บ โล่ รำงวั ล ใบประกำศเกี ยรติ คุณ หนังสื อชมเชย หนั งสื อขอบคุ ณ หนัง สื อ ถึ ง
สถำนศึกษำให้ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียน

๒.๕.๓ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตั ว บ่ ง ชี้ ม าตรการส่ ง เสริ ม หมำยถึ ง ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ป ระเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนของสถำนศึ ก ษำ
โดยสถำนศึกษำเป็นผู้กำหนดแนวทำงพัฒนำเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำสังคมตำมนโยบำยของ
รั ฐ ซึ่ ง สำมำรถปรั บ เปลี่ ย นตำมกำลเวลำและสภำพปั ญ หำสั ง คม ที่ เ ปลี่ ย นไป โดยมี เ ป้ ำ หมำย
ที่ แ สดงถึ ง ควำมเป็ น ผู้ ชี้ น ำสั ง คมและแก้ ปั ญ หำสั ง คมของสถำนศึ ก ษำในกำรพั ฒ นำผู้ เ รี ย นด้ ำ นควำมเป็ น
ประชำธิปไตย ควำมมีวินัย ควำมรักชำติ กำรทำนุบำรุงศำสนำ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ค่ำนิยมควำมเป็นไทย
กำรอนุรักษ์และสืบสำนศิลปะและวัฒนธรรม สุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และควำมพร้อมใน
กำรเป็นสมำชิกสังคมอำเซียน รวมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพครู กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ กำรสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมและกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่ประชำชนทุกเพศทุกวัย ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำสให้
ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม ฯลฯ

ตัวช่งชี้มำตรกำรส่งเสริมประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งชี้ (ค่ำน้ำหนัก ๒๐ คะแนน) คือ
ตัวบ่งชี้ที่

ตัวบ่งชี้

น้าหนัก
(คะแนน)

๑๕

ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

๕

๑๖

ผลกำรพัฒนำคุณภำพครู

๕

๑๗

กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้

๕

๑๘

กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ

๕

๔๒

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คาอธิบาย
สถำนศึกษำมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้ถึงพร้อมซึ่งกำรเป็น คนดีคนเก่งและมีควำมสุขโดยกำรจัดหรือ ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมที่พัฒนำผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยำบรรณวิชำชีพและดูแลผู้เรียนให้มีสุขภำพพลำมัยที่สมบูรณ์
แข็งแรงตำมวัย
โดยประเมินจาก ๑ กิจกรรมใน ๕ กิจกรรม
กิจกรรม ๑ กำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ประกอบด้วย
๑) ควำมเป็นประชำธิปไตย
๒) ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ควำมเสียสละ จิตสำธำรณะ ควำม
ประหยัด และกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๓) ควำมรักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ รวมทั้งสร้ำงค่ำนิยมควำมเป็นไทย กำรอนุ รักษ์และสืบสำนศิลปะ
และวัฒนธรรม
กิจกรรม ๒ กำรพัฒนำผู้เรียนให้เข้ำใจมำตรฐำนและระบบคุณภำพ
กิจกรรม ๓ กำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนด้ำนสุขภำพทั้งร่ำงกำยและจิตใจ
กิจกรรม ๔ กำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์
กิจกรรม ๕ กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมในกำรเป็นสมำชิกสังคมอำเซียน
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการ
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ ดาเนินงาน
(มี/ไม่มี) มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี)

๑ มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลำกร และสามารถสร้าง
ความร่ วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน
๒ มีก ำรดำเนิ น งำนตำมวงจรคุ ณภำพ PDCA ครบถ้ว นสมบู ร ณ์ แ ละพัฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
๔๓

๓ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของผู้รับบริกำรหรือผู้รับผลกระทบมีควำมพึงพอใจในระดับดี
๔ ผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมตัวบ่งชี้ที่กำหนด และได้รับการยอมรับจากชุมชม
๕ ผลกำรด ำเนิ น งำนบรรลุ ต ำมตัว บ่ ง ชี้ที่ ก ำหนด และได้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ
จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑. แผนยุทธศำสตร์ของสถำนศึกษำ
๒. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนในข้อ ๑
องค์ประกอบการพิจารณา
กรณีได้รับกำรยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภำคขึ้นไปแล้ว ให้ได้รับคะแนนประเด็นกำรพิจำรณำข้อ ๔ ด้วย
โดยปริยำย
แหล่งข้อมูล
ฐำนข้อมูลของสถำนศึกษำด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน รวมทั้งฐำนข้อมูลของต้นสังกัด หรือส่วนงำนของต้น
สังกัดที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผู้เรียน (ถ้ำมี) รวมทั้ง รำยงำนของหน่วยงำนภำยนอก และข่ำวสำรทำงสื่อต่ำงๆ เช่น
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ผลการพัฒนาคุณภาพครู
คาอธิบาย
สถำนศึกษำจัดให้มีกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพอย่ำงครบ
วงจร ตั้ ง แต่ ก ำรวำงแผนกำรสอน วิ ธี ก ำรสอนและกำรใช้ สื่ อ กำรเรี ย นกำรสอน กำรวั ด และประเมิ น
ผลกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยในชั้นเรียน โดยสถำนศึกษำต้องจัดให้มีกลไกในกำรใช้ผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียนเป็นส่วน
หนึ่งในกำรพิจำรณำผลงำนของครูผู้สอน ตลอดจนมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีควำมรู้
ในชุมชน สถำนประกอบกำร หรือองค์กรภำยนอกมำร่วมเป็นครูผู้สอน
โดยประเมินจาก ๑ กิจกรรมใน ๓ กิจกรรม
กิจกรรม ๑ กำรพัฒนำครูให้จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ เช่น หลักสูตร วิธีสอน สื่อ กำรวัดและ
ประเมินผล กำรวิจัยในชั้นเรียนเป็นต้น
กิจกรรม ๒ กำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนครูให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
๔๔

กิจ กรรม ๓ กำรสร้ ำงกำรมีส่ ว นร่ว มของผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ มีควำมรู้ในชุมชน สถำนประกอบกำร
องค์กรภำยนอก เพื่อเป็นผู้สอนและพัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่ครูผู้สอน

หรือ

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการ
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ ดาเนินงาน
(มี/ไม่มี) มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี)

๑ มี กำรสร้ ำงระบบกำรมี ส่ วนร่ วมของผู้ เรี ยน ครู และบุ คลำกร และสามารถสร้ าง
ความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ผลการ
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ ดาเนินงาน
(มี/ไม่มี) มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี)

๒ มีก ำรดำเนิ น งำนตำมวงจรคุ ณภำพ PDCA ครบถ้ว นสมบู ร ณ์ แ ละพัฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
๓ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของผู้รับบริกำรหรือผู้รับผลกระทบมีควำมพึงพอใจในระดับดี
๔ ผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมตัวบ่งชี้ที่กำหนด และได้รับการยอมรับจากชุมชม
๕ ผลกำรด ำเนิ น งำนบรรลุ ต ำมตัว บ่ ง ชี้ที่ ก ำหนด และได้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ
จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) รำยงำนผลกำรประเมินกำรสอนของครูผู้สอนในแต่ละปีกำรศึกษำ
๒) หลักเกณฑ์ในกำรเลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง/ขึ้นเงินเดือน
๓) รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ปรำชญ์ชำวบ้ำน ครูบำ ในหมู่บ้ำน/ชุมชน หรือในสถำนประกอบกำรใกล้เคียง
มำร่วมเป็นครูผู้สอนในแต่ละสำขำงำน
องค์ประกอบการพิจารณา
กรณีได้รับกำรยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภำคขึ้นไปแล้ว ให้ได้รับคะแนนประเด็นกำรพิจำรณำข้อ ๔ ด้วย
โดยปริยำย
๔๕

แหล่งข้อมูล
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำครูของสถำนศึกษำ รวมทั้งฐำนข้อมูลของต้นสังกัด หรือส่วนงำนของต้นสั งกัดที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำครู
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
คาอธิบาย
สถำนศึกษำดำเนินกำรพัฒนำให้สถำนศึกษำเต็มไปด้วยบรรยำกำศของกำรเรียนรู้ พร้อมด้วยโครงสร้ำง
และวัสดุอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย เอื้อต่อกำรเรียนรู้ทั้งทำงวิชำกำร และสำมำรถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
นิยาม
สะอาด หมำยถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษำง่ำย ใช้สะดวก
สุขลักษณะ หมำยถึง สะอำด ปลอดภัย ไร้มลภำวะ สุขใจ สบำยกำย
สวยงาม หมำยถึง มีกำรจัดแต่งอำคำร สภำพแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับพื้นที่แวดล้อม
ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
โดยประเมินจาก ๑ กิจกรรมใน ๓ กิจกรรม
กิจกรรม ๑ พัฒนำสภำพแวดล้อม ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงำม เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรม ๒ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน อำคำรสถำนที่ ห้องปฏิบัติกำร และกำรจัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์
กำรศึกษำที่เหมำะสม รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้
กิจกรรม ๓ พัฒนำสถำนศึกษำสู่กำรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม

๔๖

เกณฑ์การให้คะแนน (กรณีเลือกกิจกรรม ๑, ๒)
ผลการ
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ ดาเนินงาน
(มี/ไม่มี) มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี)

๑ มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลำกร และสามารถสร้าง
ความร่ วมมื อให้ ชุมชน องค์ กรภายนอกสถานศึก ษาเข้ า มามี ส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงาน
๒ มีกำรด ำเนิ น งำนตำมวงจรคุ ณภำพ PDCA ครบถ้ วนสมบู ร ณ์ แ ละพั ฒนาอย่า ง
ต่อเนื่อง
๓ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของผู้รับบริกำรหรือผู้รับผลกระทบมีควำมพึงพอใจในระดับดี
๔ ผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมตัวบ่งชี้ที่กำหนด และได้รับการยอมรับจากชุมชม
๕ ผลกำรด ำเนิ น งำนบรรลุ ต ำมตั ว บ่ งชี้ ที่ ก ำหนด และได้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ
จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
เกณฑ์การให้คะแนน (กรณีเลือกกิจกรรม ๓)
ผลการ
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ ดาเนินงาน
(มี/ไม่มี) มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี)

๑

กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำนศึกษำทีก่ ่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี

๒

อำคำรสถำนที่ สะอำด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งสวยงำม อย่างมีคุณค่าทางสุนทรีย์

๓

ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำมตำมธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๔

มีพื้นที่ทำงวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อกำรจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรและผู้เรียนทั้งองค์กร และมีค่ามากกว่า

๕

๓.๕๐ ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๕
๔๗

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) แผนงำนและโครงกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรพั ฒ นำสถำนศึ ก ษำให้ เ ป็ น แหล่ ง กำรเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๒) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนงำน
และโครงกำรในข้อ ๑.
๓) เอกสำรหลักฐำนกำรได้รับกำรยอมรับ กำรได้รับรำงวัล หรือกำรได้รับกำรยกย่องจำกชุมชน องค์กร
หรือหน่วยงำนภำยนอกในระดับต่ำงๆ เช่น โล่รำงวัล ใบประกำศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
องค์ประกอบการพิจารณา
๑) กรณีได้รับกำรยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภำคขึ้นไปแล้ว ให้ได้รับคะแนนประเด็นกำรพิจำรณำข้อ ๔
ด้วยโดยปริยำย
๒) คุณค่ำทำงสุนทรีย์ ให้ใช้ดุลยพินิจของผู้ประเมินว่ำเมื่อพบเห็น/สัมผัสแล้ว มีควำมรู้สึกในเชิง
บวกมำกขึ้นหรือไม่ เช่น สดชื่น ปลอดโปร่ง
๓) สบำยตำ สบำยใจ ตื่นตำ ตื่นใจในควำมงดงำม อยำกบันทึกภำพ หรืออยำกบอกเล่ำให้ผู้อื่น
ได้รับรู้รับทรำบ เป็นต้น
๔) ควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นกำรดำเนินกำรที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรและพลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ
แหล่งข้อมูล
ฐำนข้อมูลของสถำนศึกษำด้ำนกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งกำรเรี ยนรู้ รวมทั้งฐำนข้อมูลของต้น
สังกัด หรือส่วนงำนของต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา
คาอธิบาย
กำรจัดกำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำในอนำคต ควรมุ่งเน้นกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
กำรพัฒนำทักษะเพื่อกำรประกอบอำชีพ และขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับชุมชนและสังคมทุกภำคส่วน จึง
จำเป็นอย่ำงยิ่งที่ทุกภำคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำทศวรรษที่สอง
โดยประเมินจาก ๑ กิจกรรมใน ๓ กิจกรรม
๔๘

กำรพัฒนำระบบงำนของสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้และทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน
๑) กำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรที่เอื้อให้ทุกภำคส่วนในสังคมมี ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และ กำร
เรียนรู้
๒) กำรพัฒนำระบบเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ เพื่อให้ประชำชนทุกเพศทุกวัยได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงเท่ำเทียม
๓) กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่เปิดโอกำสให้ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำ
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการ
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

การปฏิบัติ ดาเนินงาน
(มี/ไม่มี) มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี)

๑ มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลำกร และสามารถสร้าง
ความร่ วมมือให้ชุม ชน องค์ก รภายนอกสถานศึ กษาเข้า มามีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงาน
๒ มี ก ำรด ำเนิ น งำนตำมวงจรคุ ณ ภำพ PDCA ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ แ ละพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
๓ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของผู้รับบริกำรหรือผู้รับผลกระทบมีควำมพึงพอใจในระดับดี
๔ ผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมตัวบ่งชี้ที่กำหนด และได้รับการยอมรับจากชุมชม
๕ ผลกำรด ำเนิ น งำนบรรลุ ตำมตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ก ำหนด และได้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ
จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
๑) แผนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
๒) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนในข้อ ๑

๔๙

องค์ประกอบการพิจารณา
กรณีได้รับกำรยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภำคขึ้นไปแล้ว ให้ได้รับคะแนนประเด็นกำรพิจำรณำข้อ ๔ ด้วย
โดยปริยำย
เครื่องมือมาตรฐาน
ฐำนข้อมูลของสถำนศึกษำด้ำนกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ รวมทั้งฐำนข้อมูลของต้นสังกัด หรือส่วน
งำนของต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
องค์ประกอบการพิจารณาตัวบ่งชี้ที่ ๑๕-๑๘ เพิ่มเติม
๑) สถำนศึกษำสำมำรถเลือกมำกกว่ำ ๑ กิจกรรม ในกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนที่ดีที่สุดเพียง ๑ กิจกรรม
๒) สำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ หำกสถำนศึกษำเลือกกิจกรรมที่ ๑ ซึ่งมีกิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรม ให้พิจำรณำ
จำกค่ำเฉลี่ยของกิจกรรมย่อย
๓) กรณีสถำนศึกษำมีกำหนดกิจกรรมย่อยภำยใต้กิจกรรมหลักขึ้นเองให้ใช้หลักกำรเช่นเดียวกับข้อ ๒
ที่ได้กล่ำวมำแล้ว

๕๐

บทที่ ๓
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมด้ำนกำรอำชีวศึกษำได้มีกำรกำหนดกำรพิจำรณำให้กำรรับรอง
มำตรฐำนคุณภำพสถำนศึกษำแบ่งออกเป็น ๒ แนวทำงคือ กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และกำร
รับรองมำตรฐำนแบบโดดเด่น โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำดังนี้
๓.๑ การรับรองมาตรฐานด้านการอาชีวศึกษา
กำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพของสถำนศึกษำรอบสำม ด้ำนกำรอำชีวศึกษำซึ่งสถำนศึกษำต้องได้รับกำร
ประเมินนั้น จะพิจำรณำข้อมูลจำกกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงไปสู่กำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพของสถำนศึกษำดังนี้
๑) การประเมินระดับตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมด้ำนกำรอำชีวศึกษำ กำหนดให้ค่ำน้ำหนักของทุกตัว
บ่งชี้เท่ำกันทั้งหมด โดยให้คะแนนจำกกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนจริงของสถำนศึกษำ โดยกำหนดให้ตัวบ่งชี้แต่
ละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
๒) การคานวณผลการประเมิน
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ให้นำเสนอโดยกำรคำนวณผลรำยตัวบ่งชี้ คำนวณผลกลุ่มของตัวบ่งชี้
และคำนวณตำมรำยมำตรฐำนของกฏกระทรวงฯ โดยพิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ในกำร
ค ำนวณทศนิ ย มให้ ใ ช้ ท ศนิ ย ม ๒ ต ำแหน่ ง หำกทศนิ ย มต ำแหน่ ง ที่ ส ำมมี ค่ ำ ตั้ ง แต่ .๐๐๕ ขึ้ น ไปให้ ปั ด ขึ้ น
นอกเหนือจำกนี้ให้ปัดเศษทิ้ง นอกจำกนี้ให้นำเสนอผลกำรประเมินในภำพรวมเพื่อใช้พิจำรณำในกำรตัดสินผลและ
รับรองมำตรฐำนคุณภำพของสถำนศึกษำด้วย ดังรำยละเอียดในตำรำง
กลุ่มประเภทของตัวบ่งชี้

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ผลคะแนนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
ภาพรวม

ตัวบ่งชี้ที่

คะแนนเต็ม

๑-๑๓
๑๔
๑๕-๑๘
๑๘

๗๐
๑๐
๒๐
๑๐๐

คะแนนที่ได้

๓) การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา
สมศ. จะให้ ก ำรรั บ รองมำตรฐำนคุณ ภำพสถำนศึ กษำ เมื่ อผลกำรจัด กำรศึ กษำของสถำนศึก ษำได้
มำตรฐำนคุณภำพ สมศ. ตำมเกณฑ์ ดังนี้
๕๑

(๑) ผลรวมคะแนนกำรประเมินของทุกตัวบ่งชี้ มีค่ำตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
(๒) ผลรวมคะแนนกำรประเมินของตัวบ่งชี้พื้นฐำน (๑-๑๓) มีค่ำตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
(๔๒ คะแนนจำก ๗๐ คะแนน)
(๓) ผลกำรดำเนินงำนอย่ำงน้อย ๑๖ ตัวบ่งชี้ มีค่ำคะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
๔) ความหมายของระดับคุณภาพ
ค่ำคะแนนของตัวบ่งชี้สำมำรถแปลควำมหมำยของระดับคุณภำพ ดังนี้
ช่วงคะแนน
๔.๕๑ - ๕.๐๐
๓.๕๑ - ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่ำคะแนนของสถำนศึกษำสำมำรถแปลควำมหมำยของระดับคุณภำพ ดังนี้
ช่วงคะแนน
๙๐.๐๑ – ๑๐๐.๐๐
๗๐.๐๑ – ๙๐.๐๐
๕๐.๐๑ – ๗๐.๐๐
๓๐.๐๑ – ๕๐.๐๐
๐.๐๐ – ๓๐.๐๐

ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๓.๒ การประเมินแบบโดดเด่น
เพื่อขับเคลื่อนให้สถำนศึกษำสำมำรถพัฒนำและเพิ่มพูนศักยภำพตนเองอย่ำงต่อเนื่องสู่ ควำมเป็นเลิศ
จึงมีแนวทำงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดควำม
เข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ซึ่งสถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินเพิ่มเติมโดยมีเงื่อนไขดังนี้
แนวทาง “๑ ช่วย ๙” (๑ สถานศึกษา ช่วย ๙ สถานศึกษา)
๕๒

สถำนศึกษำที่ขอรับกำรประเมินจะเป็นแกนนำให้กับสถำนศึกษำที่อยู่ในเครือข่ำยกำรพัฒนำอีก ๙ แห่ ง
ก้ำวสู่สถำนศึกษำที่มีคุณภำพและได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำก สมศ. ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
เงื่อนไข
๑) เป็นกำรประเมินระดับสถำนศึกษำตามความสมัครใจ โดยสถำนศึกษำเป็นผู้ขอรับกำรประเมินด้วย
ตนเอง
๒) สถำนศึกษำที่ขอรับกำรประเมินต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) ของ สมศ. ในระดับดีมากเท่ำนั้น
๓) สถำนศึกษำที่ขอรับกำรประเมินแบบโดดเด่นจะได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมตำมปกติ โดย
รับกำรประเมินแบบโดดเด่นเพิ่มเติม ดังนั้น สถำนศึกษำที่ขอรับกำรประเมินยังต้องจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองให้
ครอบคลุมตำมมำตรฐำน ตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่นเดียวกับที่สถำนศึกษำอื่นรำยงำนต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและส่งมำยัง สมศ.
เพื่อรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมตำมปกติ
หลักเกณฑ์
๑) สถำนศึกษำที่อยู่ในเครือข่ำยกำรพัฒนำของสถำนศึกษำที่ขอรับกำรประเมินต้องเป็นสถำนศึกษำที่มีผล
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสองของ สมศ. ในระดับควรปรับปรุง หรือ พอใช้ หรือ ระดับดี เท่ำนั้น
๒) สถำนศึกษำในเครือข่ำยกำรพัฒนำของสถำนศึกษำที่ขอรับกำรประเมินแบบโดดเด่นนั้น จะเป็น
สถำนศึกษำในระดับกำรศึกษำเดียวกันหรือต่ำงระดับกันก็ได้ เช่น สถำนศึกษำที่ขอรับกำรประเมินแบบโดดเด่นเป็น
สถำนศึกษำ ก. มีสถำนศึกษำในเครือข่ำยกำรพัฒนำ จำนวน ๙ แห่ง เป็น วิทยำลัยอำชีวศึกษำ ๒ แห่ง และโรงเรียน
๗ แห่ง เป็นต้น โดยจะตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือต่ำงพื้นที่ก็ได้
๓) สถำนศึกษำจำนวน ๙ แห่ง ในเครือข่ำยกำรพัฒนำของสถำนศึกษำที่ขอรับกำรประเมินแบบ โดดเด่น
นั้น จะได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรพิจำรณำตำมกรอบกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสำมเช่ น เดี ย วกั บ สถำนศึ กษำอื่ นๆ ซึ่ง ต้ องมี ผลการประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกของ
สถานศึกษาเพิ่มขึ้น ครบทั้ง ๙ แห่ง
ขั้นตอน
๑) สถำนศึกษำที่เข้ำร่ วมโครงกำรเพื่อรับกำรประเมินแบบโดดเด่น ต้องเสนอโครงกำรแจ้งให้ สมศ.
ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๖ เดือน หรืออย่ำงน้อย ๑ ภำคกำรศึกษำ พร้อมด้วยข้อมูลและแผนกำรดำเนินงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรประเมินแบบโดดเด่นตำมแนวทำงที่เลือก เช่น แจ้งรำยชื่อสถำนศึกษำที่อยู่ในเครือข่ำยกำรพัฒนำ
ของตน จำนวน ๙ แห่ง พร้อมแผนกำรพัฒนำสถำนศึกษำในเครือข่ำย และระยะเวลำที่ใช้เพื่อกำรพัฒนำ เพื่ อ
สมศ. จะได้จัดกลุ่มสถำนศึกษำและเตรียมกำรประเมินเป็นกำรเฉพำะ เป็นต้น
๒) คณะกรรมกำรบริหำร สมศ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรวิชำกำร
หลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำร กพพ. กพศ. หรือ กพอ.
๓) สมศ. แจ้งผลกำรพิจำรณำแก่สถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำร
๕๓

๔) สถำนศึกษำดำเนินกำรตำมแผนงำนและรำยละเอียดโครงกำรตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก สมศ.
๕) สมศ. ดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมและกำรประเมินแบบโดดเด่น
๖) ประกำศผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมและกำรผลประเมินแบบโดดเด่น
๗) สถำนศึ ก ษำที่ ผ่ ำ นกำรประเมิ น แบบโดดเด่ น จะได้ รั บ ประติ ม ำกรรมคุ ณ ภำพ เพื่ อ แสดง
ณ สถำนศึกษำ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) สถำนศึกษำมีชื่อเสียงและได้รับกำรยอมรับจำกสังคมมำกขึ้น
๒) ผู้เรียน ผู้ปกครอง มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพ
๓) กำรศึกษำของประเทศไทยจะได้รับกำรพัฒนำสู่มำตรฐำนสำกล
ทั้งนี้ กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนและศักยภำพของสถำนศึกษำในเครือข่ำยกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ
ที่ขอรับกำรประเมินแบบโดดเด่น จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ำเป็นสิ่งที่ได้ดำเนินกำรร่วมกันจริง กำรพัฒนำที่
เกิดขึ้นมีควำมสัมพันธ์หรือเป็นไปตำมแผนกำรพัฒนำที่สถำนศึกษำที่ขอรับกำรประเมินเป็นผู้ริเริ่ม ร่วมดำเนินกำร
และกำกับติดตำมตลอดระยะเวลำที่กำหนด จนเกิดผลต่อการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู ผู้บริหาร และพัฒนา
สถานศึกษาโดยรวมจนเกิดผลสาเร็จอย่างแท้จริง และสถำนศึกษำทั้ง ๙ แห่งมีควำมเข้มแข็งเพียงพอที่จะพัฒนำ
ตนเองสู่ควำมเป็นเลิศต่อไปได้แม้จะไม่มีสถำนศึกษำหลักเป็นผู้ดูแล

๕๔

บทที่ ๔
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก
กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ประกอบด้วย กำรจัดคณะผู้ประเมิน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำร
ประเมิน ขั้นตอนกำรประเมิน กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประเมิน และกำรติดตำมผลกำร
พัฒนำของสถำนศึกษำ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
๔.๑ การจัดคณะผู้ประเมินภายนอก
ผู้ ประเมินภำยนอก หมำยถึง บุ คคลหรือหน่ วยงำนที่ได้รับกำรรับรองจำก สมศ. ให้ ท ำกำรประเมิ น
ภำยนอก (พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง สมศ. พ.ศ. ๒๕๔๓)
ผู้ประเมินภำยนอกด้ำนกำรอำชีวศึกษำ หมำยถึง บุคคล คณะบุคคล องค์กร สมำคมวิชำกำรหรือสมำคม
วิชำชีพ หรือผู้บริหำรที่มีคุณสมบัติตำมที่คณะกรรมกำรฯ กำหนด หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำและมีผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดและได้รับกำรรับรองจำก สมศ. ให้ทำกำร
ประเมินภำยนอกสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
จำนวนผู้ประเมินภำยนอกในแต่ละคณะขึ้นอยู่กับขนำดของสถำนศึกษำและควำมหลำกหลำยของกำรจัด
กำรศึกษำในแต่ละประเภทวิชำโดยในคณะผู้ประเมิน ประกอบด้วย ๓ ส่วนเป็นอย่ำงน้อย คือ ๑) ผู้เชี่ยวชำญด้ำน
กำรประเมิน ๒) ผู้เชี่ยวชำญในแต่ละสำขำวิชำชีพที่สถำนศึกษำเปิดสอน และ๓) ผู้แทนด้ำนประกันคุณภำพของ
สถำนศึกษำแต่ละแห่ง
๑) คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ป ระเมิ น ภายนอกให้ เ ป็ น ไปตามประกาศหลั ก เกณฑ์ ข องส านั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
๒) บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก
ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกผู้ประเมินภำยนอกต้องปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ โดยยึดถือบทบำทใน
ลักษณะ “เพื่อนร่วมวิชำชีพ” และเป็น “กัลยำณมิตร” กับสถำนศึกษำและชุมชนที่ต่ำงฝ่ำยต่ำงเรียนรู้จำกกันและ
กัน หน้ำที่สำคัญของคณะผู้ประเมินภำยนอก มีดังนี้
(๑) ตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำ สร้ำงควำมเข้ำใจและเจตคติที่ถูกต้องให้กับบุคลำกรของสถำนศึกษำ
และผู้เกี่ยวข้องกับกำรประเมินเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

๕๕

(๒) รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบหลักฐำนข้อมูลเพื่อยืนยันควำมเป็นจริงในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมที่สถำนศึกษำได้รำยงำนไว้ในรำยงำนประเมินตนเอง และตำมหลักฐำนที่สะท้อนสภำพควำมเป็นจริง
ที่ไม่ได้อยู่ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง
(๓) ตรวจสอบกระบวนกำรและวิธีกำรที่ส ถำนศึกษำใช้ในกำรได้มำซึ่งข้อมูล หลั กฐำนที่ระบุใน
รำยงำนกำรประเมินตนเองว่ำมีควำมเหมำะสม ครอบคลุม และน่ำเชื่อถือเพียงใด
(๔) ตรวจสอบผลกำรพัฒนำเทียบเคียงกับเป้ำหมำย/แผนพั ฒนำของสถำนศึกษำ และมำตรฐำน
กำรศึกษำ ที่สมศ.กำหนดเพื่อกำรประเมินภำยนอก รวมทั้งตรวจสอบเป้ำหมำย/แผนพัฒนำที่สถำนศึกษำควร
ดำเนินกำรต่อไป เพื่อดูควำมสอดคล้องกับผลกำรประเมิน
(๕) ประมวล วิเครำะห์ข้อมูล และประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรประเมินภำยนอก
และให้ข้อเสนอแนะแก่สถำนศึกษำ เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น
นอกจำกนี้บทบำทหน้ำที่ที่สำคัญของผู้ประเมินภำยนอกยังมีอีกประกำรหนึ่ง คือ กำรให้ควำมคิดเห็น
เพิ่มเติมแก่ สมศ. ว่ำควรให้กำรรับรองหรือไม่รับรองคุณภำพของสถำนศึกษำหรือไม่ อย่ำงไร
๓) จรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก
ผู้ประเมินภำยนอกต้องปฏิบั ติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดจรรยำบรรณ
ต่อไปนี้เป็นหลัก
(๑) ทำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกด้วยตนเอง
(๒) มีควำมเที่ยงตรง เป็นกลำง โปร่งใส มีควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ รำยงำนสิ่งที่ค้นพบตำม
ควำมเป็นจริงอย่ำงชัดเจน มีเหตุผล มีหลักฐำนสนับสนุน และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมให้อิทธิพลใดมำเบี่ยงเบน
ผลกำรประเมินให้ผิดจำกควำมเป็นจริง และต้องไม่รำยงำนเท็จหรือรำยงำนโดยปกปิดข้อควำมซึ่งควรต้องแจ้ง
(๓) ต้องไม่ประพฤติให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของตนหรือแก่ชื่อเสียงของ สมศ.
(๔) รั ก ษำควำมลั บ ของข้ อ มู ล สำรสนเทศส่ ว นบุ ค คลและสถำนศึ ก ษำที่ ไ ด้ รั บ ระหว่ ำ ง
กำรประเมินและกำรประเมินคุณภำพภำยนอกอย่ำงเคร่งครัด
(๕) ไม่รับและไม่เรียกร้องสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ เช่น
ไม่รับอำมิสสินจ้ำง รำงวัล ของขวัญ ของกำนัล กำรต้อนรับ กำรรับรอง เป็นต้น
(๖) ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตัวเองหรือผู้อื่นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยใช้ข้อมูลใดๆ ซึ่ง
สมศ.ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยต่ อ สำธำรณะ และไม่ ด ำเนิ น กำรใดๆ ในลั ก ษณะที่ อ ำจก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมขั ด แย้ ง
ทำงผลประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ประเมินภำยนอกหรือหน่วยประเมิน
(๗) ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกที่ สมศ. กำหนด
๕๖

(๘) ต้ อ งไม่ น ำบุ ค คลที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกเข้ ำ ไปในสถำนศึ ก ษำ
ที่ทำกำรประเมิน
(๙) ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสถำนศึกษำที่ทำกำรประเมิน เช่น ไม่เป็นที่ปรึกษำหรือ
วิทยำกรให้กับสถำนศึกษำ เป็นต้น
๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ซึ่งสำมำรถทำได้หลำย
วิธี ในที่นี้นำเสนอ ๓ วิธี ได้แก่
๑) การศึกษาจากเอกสาร แหล่งข้อมูลเอกสำร ได้แก่ รำยงำนประจำปีของสถำนศึกษำ รำยงำนกำร
ประเมิน ตนเอง รำยงำนกำรประชุม รำยงำนกำรวิจั ยที่เกี่ยวกับ สถำนศึกษำนั้นๆ เอกสำรที่รำยงำนเกี่ยวกั บ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน เป็นต้น ทั้งนี้อำจรวมถึงป้ำยกระดำน แผนที่ เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน์ เป็นต้น
๒) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดำเนินกำรสัมภำษณ์บุคคลเป้ำหมำย และบันทึก
ในที่นี้ หมำยถึง สัมภำษณ์บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เช่น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ อำจำรย์ นักศึกษำ ผู้ใช้นักศึกษำที่
สำเร็จกำรศึกษำ เป็นต้น แหล่งข้อมูลที่เป็นคนอำจมีจำนวนมำก ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจึงต้องคิดพิจำรณำว่ำจะเลือก
เก็บรวบรวมจำกใครจึงจะได้ข้อมูลที่น่ำเชื่อถือมำกที่สุด ซึ่งกำรรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์อำจใช้วิธีกำร
สัมภำษณ์แบบเผชิญหน้ำ กำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ กำรสัมภำษณ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง กำรสัมภำษณ์แบบกลุ่ม กำร
สัมภำษณ์เชิงลึก เป็นต้น
๓) การสังเกต เป็นวิธีเก็บข้อมูลโดยตรงจำกปฏิกิริยำ ท่ำทำงของกลุ่มเป้ำหมำย หรือเหตุกำรณ์หรือ
ปรำกฏกำรณ์หรือสภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง และจดบันทึกไว้โดยไม่มีกำรสัมภำษณ์ ได้แก่
แหล่งข้อมูลด้ำนกำยภำพของสถำนศึกษำ แหล่งข้อมูลทำงสังคมรอบๆ สถำนศึกษำ หรืออำจจะเป็นกำรสังเกตกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ เป็นต้น
๔.๓ ขั้นตอนการประเมิน
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกมีกำรดำเนินงำนตำมขั้นตอนที่สำคัญ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ที่ ๑ ก่อนกำรตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำ ขั้นตอนที่ ๒ ระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำ ขั้นตอนที่ ๓ หลังกำรตรวจ
เยี่ยมสถำนศึกษำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

๕๗

ขั้นตอนที่ ๑ ก่อนการตรวจเยีย่ มสถานศึกษา
ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

สมศ.
๑.๑

สมศ.
๑.๒.
คณะผู้ประเมิน

๑.๓

๑.๔

๑.๕

คณะผู้ประเมิน

คณะผู้ประเมิน

กิจกรรม

คาอธิบาย

สมศ. คัดเลือกผูป้ ระเมิน
และประกาศรายชือ่
สถานศึกษา

๑) สมศ. คัดเลือกและเตรียมคณะผู้ประเมิน รวมทั้งกำหนด
สถำนศึกษำที่จะประเมิน
๒) สมศ. * แจ้งให้สถำนศึกษำรับทรำบเพื่อให้ส่งรำยงำน
ประจำปีหรือ รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ที่ได้รับ
กำรรับรองจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ให้ สมศ.
ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วันก่อนรับกำรประเมิน
๑.
๒.

สมศ. จัดส่ง SAR หรือ
รายงานประจาปีให้ประธานคณะผูป้ ระเมิน

ประธานคณะผูป้ ระเมินเรียกประชุม
เพือ่ มอบหมายงานให้ผปู้ ระเมิน

คณะผูป้ ระเมินจัดการประชุม
เพือ่ วางแผน
เตรียมการกาหนดประเด็นประเมิน

๑) ประธำนคณะผู้ประเมินประชุมเพือ่ ชีแ้ จงแนวทำงกำร
ดำเนินกำรพร้อมมอบหมำยงำนให้ผปู้ ระเมินแต่ละคนได้
รับทรำบเพือ่ นำไปดำเนินกำรวิเครำะห์ SAR
๒) คณะผู้ประเมินดำเนินกำรวิเครำะห์ SAR หรือรำยงำน
ประจำปี ตำมที่ได้รับมอบหมำยพร้อมสรุปประเด็นกำร
พิจำรณำเพื่อส่งมอบให้เลขำนุกำรคณะผู้ประเมินนำไป
ดำเนินกำรจัดเตรียมกำรประชุมเตรียมควำมพร้อม
ต่อไป
คณะผู้ประเมินภำยนอกร่วมกันวำงแผนกำรตรวจเยีย่ ม
และกำรประเมินกำหนดตำรำงกำรปฏิบตั ิงำนและ
มอบหมำยภำระงำนให้ผู้ประเมินภำยนอกแต่ละคน
อย่ำงชัดเจนและนัดวันที่จะไปตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำ

๑) คณะผู้ประเมินแจ้งสถำนศึกษำก่อนเข้ำประเมินไม่
น้อยกว่ำ ๑ สัปดำห์
๒) สถำนศึกษำรับกำรประสำนจำกคณะผู้ประเมิน เตรียม

คณะผู้ประเมิน
สถำนศึกษำ

สมศ. จัดส่ง SAR หรือรำยงำนประจำปี ให้ประธำน
คณะผู้ประเมินนำไปดำเนินกำรจัดกำรประเมินต่อไป

สถานศึกษาเตรียมความพร้อม
รับการประเมิน

เอกสำรหลักฐำน และควำมพร้อมรับกำรประเมิน

หมายเหตุ * สถำนศึกษำสำมำรถทำกำรทักท้วงคณะผู้ประเมิน โดยทำหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อเสนอคณะกรรมกำรฯ
สมศ. พิจำรณำ และผลกำรพิจำรณำถือเป็นข้อสิ้นสุด

๕๘

ขั้นตอนที่ ๒ ระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

คาอธิบาย

คณะผู้ประเมิน

คณะผูป้ ระเมินเดินทางไป
สถานศึกษา

คณะผู้ประเมินเดินทำงไปยังสถำนศึกษำตำมกำหนดวัน
เวลำที่ได้นัดหมำยกับสถำนศึกษำ ซึ่งกำหนดเวลำกำร
ตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำหนึ่งๆ มีกำหนดระยะเวลำ ๓- ๕
วัน

๒.๑

ในวันแรก คณะผู้ประเมินจัดประชุมชีแ้ จงแก่คณะ

๒.๒

คณะผู้ประเมิน

คณะผูป้ ระเมินประชุมชีแ้ จงแนวทาง
วัตถุประสงค์ของการประเมินพร้อมแนว
ทางการดาเนินการ

ผู้บริหำรและบุคลำกรของสถำนศึกษำเพื่อให้ทรำบ
กระบวนกำรและวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน รวมทั้ง
แจ้งให้ทรำบเกี่ยวกับแผนและตำรำงกำรปฏิบัติงำน
ตลอดจนกำรปฏิบัติตนของสถำนศึกษำระหว่ำงกำร
ตรวจเยี่ยม และสถำนศึกษำเตรียมเอกสำร หลักฐำน
และควำมพร้อมรับกำรประเมิน

๒.๓

คณะผู้ประเมิน

คณะผูป้ ระเมินดาเนินการตรวจประเมิน
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

๑) คณะผู้ประเมินภำยนอกทำกำรประเมินคุณภำพ
สถำนศึกษำตำมขอบข่ำยและประเด็นทีก่ ำหนดไว้
๒) คณะผู้ประเมินนำข้อค้นพบหรือข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมำ
อภิปรำยร่วมกันเพือ่ วิเครำะห์ผลกำรประเมิน
ผู้ประเมินนำเสนอข้อสังเกตด้วยวำจำต่อองค์ประชุม **
ของสถำนศึกษำ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและตรวจสอบ

๒.๔

คณะผู้ประเมิน
สถำนศึกษำ

คณะผูป้ ระเมินเสนอข้อสังเกตและ
สรุปผลการประเมินด้วยวาจา

ควำมถูกต้องของข้อมูลต่ำงๆ และให้โอกำสสถำนศึกษำ
ชี้แจงในกรณีที่สถำนศึกษำเห็นว่ำข้อสังเกตยังไม่ถูกต้อง
ไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมบำงประเด็นแล้วสรุปผลกำร
ประเมินเพื่อนำข้อมูลไปเขียนรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก

หมายเหตุ ** ในกำรรับฟังผลประเมินด้วยวำจำ สถำนศึกษำต้องจัดให้มีองค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้ บริ ห ำร คณะครู อำจำรย์ บุคลำกร ผู้ แทนนักเรียน-นักศึกษำ ผู้ แทนผู้ปกครอง
ตลอดจนผู้แทนชุมชน
๕๙

ขั้นตอนที่ ๓ หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ขั้นตอน

๓.๑

ผู้รับผิดชอบ

คณะผู้ประเมิน
สถำนศึกษำ

สมศ.
๓.๒
คณะผู้ประเมิน

๓.๓

๓.๔

คณะผู้ประเมิน
สมศ.

สมศ.

กิจกรรม

คาอธิบาย

คณะผูป้ ระเมินจัดทาร่าง
รายงานการประเมินเพือ่ ส่งให้
สถานศึกษาพิจารณา

๑) คณะผู้ประเมิน ร่วมกันจัดทำร่ำงรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำจำกข้อมูลหลักฐำนต่ำงๆ
ทั้งหมดที่รวบรวมได้ ตำมกรอบของ สมศ.
๒) คณะผูป้ ระเมินเสนอร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกต่อสถำนศึกษำภำยใน ๑๕ วัน นับจำกวันสุดท้ำย
ของกำรตรวจประเมินฯ เพือ่ ให้สถำนศึกษำพิจำรณำรับรอง
ร่ำงรำยงำนกำรประเมินฯ
๓) สถำนศึกษำได้รับร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินและพิจำรณำ
รับรองร่ำงรำยงำนกำรประเมินฯ ภำยใน ๑๕ วันนับจำก
วันที่ได้รับ หำกพ้นกำหนดเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำ
สถำนศึกษำยอมรับร่ำงรำยงำนกำรประเมินฯ โดยไม่มีข้อ
โต้แย้ง

สมศ. พิจารณร่างรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก
จากคณะผูป้ ระเมิน

สมศ. พิจารณารับรองรายงานและ
พิจารณารับรองมาตรฐานสถานศึกษา

สมศ. รายงานผลการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาประจาปี

๑) คณะผู้ประเมินจัดส่งร่ำงรำยงำนฯ ที่ได้รับกำรรับรอง
จำกสถำนศึกษำให้สมศ. เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของรำยงำน
๒) สมศ.จัดส่งร่ำงรำยงำนกำรประเมินให้
ผู้ประเมินอภิมำนตรวจอ่ำน
๓) สมศ.จัดส่งร่ำงรำยงำนกำรประเมินที่ได้รับกำรตรวจอ่ำนให้ผู้
ประเมินปรับแก้ไขรำยงำนตำมข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน
อภิมำน
๑) คณะผู้ประเมินปรับแก้รำยงำนกำรประเมินฯ ตำม
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินอภิมำนพร้อมจัดส่งรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์มำยัง สมศ.
๒) สมศ. พิจำรณำรับรองรำยงำนฯ และพิจำรณำรับรอง
มำตรฐำนสถำนศึกษำ
๑.) สมศ. จัดทำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำร และสำนักงบประมำณ รวมทั้งเผยแพร่
รำยงำนดังกล่ำวต่อ หน่วยงำนที่เกีย่ วข้องและ
สำธำรณชน
๒) ในกรณีที่ผลกำรประเมินภำยนอกของสถำนศึกษำใดไม่ได้
มำตรฐำนตำมที่กำหนดให้ สมศ. จัดทำข้อเสนอแนะกำรปรับปรุง
แก้ไขต่อหน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อให้สถำนศึกษำปรับปรุงแก้ไข
ภำยในเวลำที่กำหนด

๖๐

๔.๔ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก
ในระหว่ำงและภำยหลังกำรประเมินสถำนศึกษำของคณะผู้ประเมินภำยนอก สมศ. จะดำเนินกำร
กำกับ ดูแลคุณภำพและประเมิน ผลงำนของคณะผู้ประเมิน โดยอำศัยทั้งข้อมูล ย้อนกลับจำกสถำนศึกษำที่
ได้รับกำรประเมินและบุคคลอื่นที่เกี่ย วข้อง ว่ำผู้ประเมินได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเหมำะสม ตรง ตำมวัตถุประสงค์
และข้อ กำหนดของ สมศ. หรือ ไม่ นอกจำกนั้น ยัง มีก ำรตรวจสอบคุณ ภำพของผู้ป ระเมิน จำกรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำที่คณะผู้ประเมินจัดส่งรำยงำนฯ มำยัง สมศ.
๔.๕ การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา
กำรติดตำมผลเป็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อ เนื่องและนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ กำรติดตำมผลกำรพัฒนำของสถำนศึกษำให้พิจำรณำจำกรำยงำนประจำปีที่สถำนศึกษำ
แต่ละแห่งต้องดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
และจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยคณะผู้ประเมินภำยนอกที่ สมศ. ให้กำรรับรอง รวมทั้งกำร
ติดตำม ส่งเสริม สนับสนุนประสำน เชื่อมโยงกับหน่วยงำนต้นสังกัดในกำรประเมินคุณภำพภำยใน ตลอดจนกำร
พัฒนำสถำนศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก นอกจำกนี้ยังติดตำมตรวจสอบวิจัยกรณี
ตัวอย่ำงว่ำสถำนศึกษำนั้นๆ ได้ใช้ผลกำรประเมินในกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่กำหนดหรือไม่

๖๑

ภาคผนวก

๖๒

ภาคผนวก ก
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓
___________________
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอานาจหน้าที่
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์กำรมหำชนขึ้นเรียกว่ำ “สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
(องค์กำรมหำชน)” เรียกโดยย่อว่ำ “สมศ.”
มาตรา ๖ ให้สำนักงำนมีที่ตั้งของสำนักงำนแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหำนครหรือจังหวัดใกล้เคียง
มาตรา ๗ ให้สำนักงำนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำเกณฑ์และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และทำกำร
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยคำนึงถึงควำมมุ่งหมำย หลักกำร
และแนวกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ
มาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๗ ให้สำนักงำนมีอำนำจหน้ำที่หลัก ดังนี้
(๑) พัฒ นำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก กำหนดกรอบแนวทำง และวิธีกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้น
สังกัด
(๒) พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์สำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
(๓) ให้กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก
(๔) กำกับดูแลและกำหนดมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ดำเนินกำรโดยผู้ ประเมิน
ภำยนอก รวมทั้งให้กำรรับรองมำตรฐำน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำระบบกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก สำนักงำนอำจดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเองก็ได้
(๕) พัฒ นำและฝึ กอบรมผู้ ป ระเมิ นภำยนอก จัด ทำหลั ก สู ตรกำรฝึ กอบรม และสนับ สนุนให้
องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพหรือวิชำกำร เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอกอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(๖) เสนอรำยงำนกำรประเมิ น คุ ณ ภำพและมำตรฐำนกำรศึ ก ษำประจ ำปี ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม และสำนักงบประมำณ เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำในกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำ และกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่รำยงำน
ดังกล่ำวต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน
๖๓

มาตรา ๙ นอกจำกอำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ ๘ ให้สำนักงำนมีอำนำจกระทำกิจกำรต่ำงๆ ภำยในขอบแห่ง
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่ำงๆ
(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือทำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
(๓) ทำควำมตกลงและร่วมมือกับองค์กำรหรือหน่วยงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของสำนักงำน
(๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
(๕) เรี ย กเก็บ ค่ ำธรรมเนี ยม ค่ำ บำรุง ค่ำ ตอบแทน หรือ ค่ำบริก ำรในกำรดำเนิน กิจกำรของ
สำนักงำน
(๖) มอบให้บุคคลทำกิจกำรที่อยู่ภำยในอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน
(๗) ให้ ป ระกำศนี ย บั ตร หนังสื อรับรอง และเครื่องหมำยวิทยฐำนะในกิจกรรมที่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์และอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน
(๘) กระทำกำรอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงำน และตำมที่
คณะกรรมกำรมอบหมำย

๖๔

ภาคผนวก ข
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
หมวด ๓
การประกันคุณภาพภายนอก
ข้อ ๓๗ กำรประกันคุณภำพภำยนอกให้คำนึงถึงจุดมุ่งหมำยและหลักกำรดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
(๒) ยึดหลักควำมเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐำนข้อมูลตำมสภำพควำมจริงและควำม
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
(๓) สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงเสรีภำพทำงกำรศึกษำกับจุดมุ่งหมำยและหลักกำรศึกษำของชำติ โดย
ให้มีเอกภำพเชิงนโยบำย ซึ่งสถำนศึกษำสำมำรถกำหนดเป้ำหมำยเฉพำะและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เต็มตำม
ศักยภำพของสถำนศึกษำและผู้เรียน
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถำนศึกษำในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ
(๕) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณภำพ และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของรัฐ เอกชน องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น บุ คคล ครอบครั ว องค์ก รชุ ม ชน องค์ กรเอกชน องค์ กรวิช ำชีพ สถำบัน ศำสนำ สถำน
ประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
(๖) ควำมเป็ น อิสระ เสรีภ ำพทำงวิช ำกำร เอกลั กษณ์ ปรัชญำ ปณิธำน วิสั ยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ
ข้อ ๓๘ ในกำรประกันคุณภำพภำยนอก ให้สำนักงำนทำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ
แต่ละแห่งตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ
(๒) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
(๓) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๔) มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน
ในกรณีที่มีควำมจำเป็นต้องทำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกมำตรฐำนอื่นเพิ่มเติมจำกมำตรฐำน
ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้สำนักงำนประกำศกำหนดมำตรฐำนอื่นได้โดยใช้ควำมเห็นชอบของรัฐมนตรี
๖๕

ข้อ ๓๙ วิธีกำรในกำรประกันคุณภำพภำยนอกให้เป็นไปตำมระเบียบที่สำนักงำนกำหนด
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกแสดงว่ำ ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำได้ไม่
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ให้สำนักงำนแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนแก่หน่วยงำนต้น
สังกัดและสถำนศึกษำนั้น และให้สถำนศึกษำนั้นปรับปรุงแก้ไขโดยจัดแผนพั ฒนำคุณภำพและดำเนินกำรตำมแผน
เพื่อขอรับกำรประเมินใหม่ภำยในสองปีนับแต่วันได้รับแจ้งผลกำรประเมินครั้งแรก
ให้สถำนศึกษำเสนอแผนพัฒนำคุณภำพต่อสำนักงำนเพื่อพิจำรณำอนุมัติภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลกำรประเมินตำมวรรคหนึ่ง
ข้อ ๔๑ ในกรณีที่สถำนศึกษำไม่ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในกำหนดเวลำตำมข้อ ๔๐ ให้สำนักงำน
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำหรือคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
หรือหน่วยงำนต้นสังกัดอื่น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจำรณำสั่งกำรต่อไป

๖๖

ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบเพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(๑๘ ตัวบ่งชี้)
(๓๔ ตัวบ่งชี้)
๑. ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำได้ ง ำนท ำหรื อ ประกอบอำชี พ ๘. ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนทำในสถำน
อิสระในสำขำที่เกี่ยวข้องภำยใน ๑ ปี
ประกอบกำร / ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อ
ภำยใน ๑ ปี
๙. ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยำบรรณในวิชำชีพของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
๒. ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นในกำรทำงำน
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
เกณฑ์ที่กำหนดตำมชั้นปี
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่สำมำรถประยุกต์หลักกำรทำง
วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์มำใช้แก้ปัญหำใน
กำรปฏิบัติงำนอำชีพอย่ำงเป็นระบบ
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในกำรสื่อสำรด้ำนกำรฟัง
กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสนทนำ ทั้งภำษำไทย
และภำษำต่ำงประเทศ
๓. ผู้เรียนผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนทำงวิชำชีพจำก
๗. ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ผ่ ำนกำรประเมิน
องค์กรที่เป็นที่ยอมรับ
มำตรฐำนวิชำชีพ
๔. ผลงำนที่เป็นโครงงำนทำงวิชำชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ ๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถใช้ควำมรู้และ
ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์
เทคโนโลยี ที่ จ ำเป็ น ในกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ และ
ปฏิบัติงำนวิชำชีพได้อย่ำงเหมำะสม
๕. ผลงำนที่ เป็ น นวั ตกรรม สิ่ งประดิษ ฐ์ ส ร้ ำงสรรค์ ๒๙. จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยและ
หรืองำนวิจัย ของครูที่ได้นำไปใช้ประโยชน์
โครงงำนที่นำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒ นำกำร
เรียนกำรสอนกำรประกอบอำชีพและ/หรือกำร
พัฒนำชุมชน ท้องถิ่น และประเทศซึ่งนำไปสู่กำร
แข่งขันระดับชำติ
๓๐. ร้ อ ยละของงบประประมำณที่ ใ ช้ ใ นกำรสร้ ำ ง
พัฒนำ และเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
๖๗

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(๑๘ ตัวบ่งชี้)

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(๓๔ ตัวบ่งชี้)
งำนวิจัย และโครงงำนต่องบดำเนินกำรทั้งหมด
๓๑. จ ำนวนครั้ ง และช่ อ งทำงกำรเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย
และโครงงำนที่ นำไปใช้ในกำรพัฒ นำกำรเรีย น
กำรสอน ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
๖. ผลกำรให้บริกำรวิชำกำร/วิชำชีพที่ส่งเสริมกำรพัฒนำ ๒๗. จำนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงกำรที่
ทักษะของผู้เรียน
ให้บริกำรวิชำชีพและส่งเสริมควำมรู้ในกำรพัฒนำ
ชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม / โครงกำร ฝึก
ทั ก ษะวิ ช ำชี พ เพื่ อ กำรประกอบอำชี พ ของ
ประชำชน
๒๘. ร้อยละของงบประมำณในกำรจัดกิจกรรม /
โครงกำรที่ให้บริกำรวิชำชีพและส่งเสริมควำมรู้ใน
กำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม /
โครงกำรฝึกทักษะวิชำชีพเพื่อกำรประกอบอำชีพ
ของประชำชนต่องบประมำณทั้งหมด
๗. ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง
๑๐. ระดับคุณภำพของหลักสูตรฐำนสมรรถนะของ
สถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
๑๑. ระดั บ คุ ณ ภำพของกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ อ ย่ ำ ง
หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในกำรฝึก
ทักษะวิชำชีพ มีกำรฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียน
ได้พัฒนำตำมธรรมชำติ เต็มตำมศักยภำพ และ
พึงพอใจต่อคุณภำพกำรสอน
๑๘. จำนวนสถำนประกอบกำรที่มีกำรจัดกำรศึกษำ
ร่วมกับสถำนศึกษำ จัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี
และระบบปกติ
๘.๑ ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ๘.๒ ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๖. ร้ อ ยละของผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำ
๖๘

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(๑๘ ตัวบ่งชี้)

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(๓๔ ตัวบ่งชี้)
๑๒. ร้อยละของงบประมำณที่สถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุฝึก
อุปกรณ์สำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำง
เหมำะสม
๑๙. จำนวนคน – ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือภูมิปั ญญำท้องถิ่นที่ มีส่ วนร่วมในกำรพัฒนำ
ผู้เรียน
๒๐. อั ต รำส่ ว นของผู้ ส อนประจ ำที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ด้ ำ น
วิชำชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสำขำวิชำ
๒๑. อัตรำส่วนของผู้สอนประจำต่อผู้เรียน
๒๒. จ ำนวนครั้ งของกำรจั ดให้ ผู้ เรี ยนพบอำจำรย์ ที่
ปรึกษำ
๙. ผลกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำร ๓๔. ระดับคุณภำพกำรจัดระบบสำรสนเทศและกำร
จัดกำร
จัดกำรควำมรู้ของสถำนศึกษำ
๑๐. ผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๓๓. ร้อ ยละของบุ ค ลำกรในสถำนศึก ษำที่ ส ำมำรถ
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณมำตรฐำนวิชำชีพได้อย่ำง
ถูกต้อง เหมำะสม
๑๑. ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑๕. ระดับคุณภำพกำรจัดระบบควำมปลอดภัยของ
สภำพแวดล้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ
๒๓. จำนวนครั้งของกำรจัดบริกำร ตรวจสำรเสพติด
ให้กับผู้เรียน
๒๔. ร้อยละของผู้ เรียนที่ออกกลำงคันเมื่อเทียบกับ
แรกเข้ำ
๑๒. ผลกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพ
๑๓. กำรพั ฒ นำสถำนศึ ก ษำจำกผลกำรประเมิ น
คุณภำพภำยใน
๑๔.๑ ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธ ๓๒. ระดั บ คุ ณ ภำพกำรบริ ห ำรงำนของผู้ บ ริ ห ำรที่
กิจ
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ และกำรมีส่วนร่วม
๖๙

การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(๑๘ ตัวบ่งชี้)
และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ
๑๔.๒ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
๑๕. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(๓๔ ตัวบ่งชี้)
ของประชำคมอำชี ว ศึ ก ษำด้ ว ยควำมโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้
-

๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม
ที่ดีงำมในวิชำชีพ มีบุคลิกภำพที่เหมำะสม และ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
๒๕. จำนวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้ำนวิชำกำร คุณธรรม จริยธรรมค่ำนิยมที่ดีงำม
ในวิ ช ำชี พ รวมทั้ ง ด้ ำ นบุ ค ลิ ก ภำพและมนุ ษ ย์
สัมพันธ์
๑๖. กำรพัฒนำคุณภำพครู
๑๖. ร้อยละของบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำที่ได้รับ
กำรพัฒนำตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
๑๗. กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้
๑๓. ระดับควำมเหมำะสมและเพีย งพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ในแต่ละสำขำ
๑๔. ระดั บ ควำมเหมำะสมในกำรจั ด อำคำรเรี ย น
อำคำรประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ศูนย์
วิ ท ยบริ ก ำร โรงฝึ ก งำน พื้ น ที่ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง ำน
เหมำะสมกับวิชำ ที่เรียน มีบรรยำกำศที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
๑๗. กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (ต่อ)
๑๗. จำนวนครั้งหรือปริมำณในกำรระดมทรัพยำกร
จำกแหล่ ง ต่ ำ งๆ ทั้ ง ภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
มีประสิทธิภำพ
๒๖. จำนวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริม
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๑๘. กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและกำรขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ
๗๐

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

ประธำนกรรมกำร

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล

กรรมกำร

นำยเขมทัต สุคนธสิงห์

กรรมกำร

ดร.นงลักษณ์ ปำนเกิดดี
ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์

กรรมกำร
กรรมกำร

ดร.พรชัย มงคลวำนิช

กรรมกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ

กรรมกำร

ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพงศ์ นิม่ กุลรัตน์

กรรมกำร
กรรมกำร

ดร.อุทัย ดุลยเกษม

กรรมกำร

ผู้อำนวยกำร สมศ. (ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)

กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะกรรมการพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘(ด้านการอาชีวศึกษา)
ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม

ประธำนกรรมกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพงศ์ นิม่ กุลรัตน์

กรรมกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ
ดร.นงลักษณ์ ปำนเกิดดี

กรรมกำร
กรรมกำร

รองศำสตรำจำรย์ ดร.กำนดำ พูนลำภทวี

กรรมกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปรำนี พรรณวิเชียร

กรรมกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แก้วตำ ขำวเหลือง
ดร.สุทสั สี สมุทรโคจร

กรรมกำร
กรรมกำร

อำจำรย์พรรษำ สุขสมจิตร์

กรรมกำร

ดร.คมศร วงษ์รักษำ

กรรมกำร

นำยนำวิน วิยำภรณ์

กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา

ศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

คณะทางาน

นำยวรวิชช กองกระโทก

นำยณัฐพล ธิตินำนันทกูล

นำงสำวสร้อยหวำย พัดเงิน

นำงสำวศศิธร บัวทอง

นำงสำวศศิญำนัยน์ แสนแพง
จัดทาต้นฉบับ

กลุ่มงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำด้ำนกำรอำชีวศึกษำ สมศ.

ประสานการจัดพิมพ์

กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสมศ.
๗๑

