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กล่าวน า 

................................... 
ความเป็นมาและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จากความเจริญของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นกระแสของโลกาภิวัตน์ท าให้สังคมในยุคปัจจุบัน        
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บุคคลในสังคมจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ส่งผลให้ระบบการจัดการศึกษาต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้สามารถผลิตและ
เพ่ิมพูนศักยภาพบุคคลในสังคมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ก าหนดจุดมุงหมายและหลักการของการ
จัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยก าหนดรายละเอียดไวในหมวด ๖ มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  

 สถานศึกษาต่าง ๆ ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบัน
เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
ดังกล่าว โดยด าเนินการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรา ๔๘ ที่ก าหนดใหหนวยงาน 
ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างระบบและ
กลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด และให้ถือวา
การประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองด าเนินการอยาง       
ตอเนื่อง  มีการจัดท ารายงานประจ าปที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน         
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือน าไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 

การประกันคุณภาพภายใน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ระบุ
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรียกชื่อย่อว่า สอศ. มีหน้าที่พิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนา และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและ
เอกชน สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา       
โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน ส าหรับมาตรฐานอาชีวศึกษาระดับปริญญา ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษามีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 ๑.  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
   ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการอาชีวศึกษา เป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งออกโดย
กระทรวงศึกษาธิการ มีการรวมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของทุกระดับไว้ใน
ฉบับเดียวกัน ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา มีหน้าที่หลัก           
๓ ประการ  
   ๑)  วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับอาชีวศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับ    
การอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
   ๒)  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผล      
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 ๓)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  
 และได้ก าหนดระบบการประกันคุณภาพ ไว้ดังนี้ 
 ๑)  ระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
  (๑)  การประเมินคุณภาพภายใน 
  (๒)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  (๓)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒)  ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย 
  (๑)  การประเมินคุณภาพภายนอก 
  (๒)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

   ๑.๑  หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
             ตามที่ระบุในกฎกระทรวงฯ ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยพิจารณา
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
       ๑.๑.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ก าหนด 
ครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษา 
สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และเทคโนโลยี 
   ๑.๑.๒  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จะต้องสอดคล้องกับแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
     (๑)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนด าเนินการของ
สถานศึกษา   
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    (๒)  กระบวนการเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์   
    (๓)  การวิจัยและนวัตกรรม  
    (๔)  การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  
    (๕)  การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ  
    (๖)  การบริหารและการจัดการสถานศึกษา ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา  
จัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 
    (๗)  การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
    (๘)  การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา   
  ๑.๑.๓  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีการก ากับ
และติดตามตรวจสอบการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
  ๑.๑.๔ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
  ๑.๑.๕  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๑.๑.๖  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
  ๑.๑.๗  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

           ทั้งนี้ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน และ
ก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด และจัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน  

   ๑.๒  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้เรียน 
    ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้เรียน ตาม
หลักสูตรที่เปิดสอนครบทุกสาขาวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หรือตามระยะเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร 

 ๒.  แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
       ๒.๑  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
             สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมี
กระบวนการท างานที่เริ่มต้นจาก การวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการ
ปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชน ให้มั่นใจว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถสร้าง
ผลผลิตการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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      ๒.๒  มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
             มาตรฐานเป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา คือ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษา ต้องด าเนินการตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอาชีวศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐาน
หลักสูตรอาชีวศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการ
ตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีประเมิน
สถาบันการศึกษาของรัฐ เป็นต้น 

       ตัวบ่งชี้  เป็นข้อก าหนดของการประกันคุณภาพภายในที่ พัฒนาขึ้น ให้ความ
ครอบคลุมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๘ ด้าน ได้แก่   

๑) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนด าเนินการของสถานศึกษา   
๒) กระบวนการเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์  
๓) การวิจัยและนวัตกรรม   
๔) การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม   
๕) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ  
๖) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา  
๗) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
๘) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา   

       ตัวบ่งชี้ดังกล่าว สามารถชี้วัดคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา และมาตรฐานหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด ส าหรับเกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวัด
ของแต่ละตัวบ่งชี้  ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐาน  ซึ่งก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมศ. ทั้งนี้เพ่ือให้การประเมิน
คุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

      ๒.๓  กลไกการประกันคุณภาพ 
  คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน เป็นผู้ที่มีความส าคัญ
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยต้องมีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ มีการมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดระบบ
ประกันคุณภาพ พร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับสถาบัน   

  ระบบประกันคุณภาพต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่
ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยจัดท าคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการต้องประสานงานและ
ผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 
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  ๒.๔ ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวิเคราะห์และวัดผลด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ      
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากปราศจาก 
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล สาขาวิชา ภาควิชา 
คณะวิชาและสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี                  
มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงานประจ า การตรวจสอบ
ประเมิน  ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

การประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ 
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๔๙ ก าหนดใหมีส านักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เรียกชื่อย่อว่า สมศ. ท าหนาที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่ก าหนด
ไวในพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้ก าหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง          
อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงาน  
ที่เกี่ยวของและสาธารณชน  สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ - 
๒๕๔๘)  รอบสอง (พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) เสร็จสิ้นแล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ในการประเมินรอบสี่นี้ สมศ.       
มีแนวคิดในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการประเมิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมิน   
ท าให้ลดภาระงานด้านเอกสาร รวดเร็ว ทันเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยท าแผนเข้าประเมินเชิงพ้ืนที่ 
ส าหรับสถานศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน  

 หลักการส าคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก  
 ๑.  เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน       
การจับผิด หรือการให้คุณ - ให้โทษ 
 ๒.  ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง 
(Evidence-based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)  
 ๓.  มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตร  มากกว่าการก ากับ
ควบคุม 
 ๔.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ  และการพัฒนาการจัดการศึกษา         
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 ๕.  มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษา  
ของชาติ ตามที่ ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยให้เอกภาพ           
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เชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติที่สถาบันสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน 

 หลักการประเมินคุณภาพภายนอก ต้องสอดคล้องกับที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๓ ได้ระบุว่าการประกันคุณภาพภายนอก ให้ค านึงถึง 
จุดมุ่งหมายและหลักการ ดังนี้  
 ๑.  เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒.  ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง
และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
 ๓.  สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษา     
ของชาติ โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เต็มศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน 
 ๔.  ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษา ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 ๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
 ๖.  ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายของสถานศึกษา 

นอกจากนี้ กฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ได้ก าหนดให้ท าการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
แต่ละแห่ง สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  มาตรฐานทีว่่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
 ๒.  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
 ๓.  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔.  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
 
กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา  
 การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช้กรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนี ้

 ๑.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
      อุดมการณส าคัญของการจัดการศึกษาของชาติ  คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและ   
การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยาง  
สมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวง        
มุงสรางพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
พัฒนาความรู ความสามารถ เพ่ือการท างานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
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การศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวา การศึกษาเปน 
กระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม ซึ่งเปนปจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองได รวมทั้งสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ เพ่ือใหเปนไปตามอุดมการณและ
หลักการในการจัดการศึกษาดังกลาว   จึงไดก าหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ไว ๓ มาตรฐาน และ ๑๑ ตัวบงชี้ 
ดังนี้  

  มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
คนไทยเป็นคนเกง คนดี และมีความสุข มี ๕ ตัวบงชี้ คือ  
  ๑.๑  ก าลังกาย ก าลังใจที่สมบูรณ  
  ๑.๒  ความรูและทักษะที่จ าเปนและเพียงพอในการด าเนินชีวิตและการพัฒนาสังคม 
  ๑.๓  ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว  
  ๑.๔  ทักษะทางสังคม  
  ๑.๕  คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  

  มาตรฐานที่ ๒ แนวทางการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนส าคัญและ          
การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มี ๓ ตัวบงชี้ คือ  
  ๒.๑  การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอม ที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
  ๒.๒  มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา อยางเปนระบบ 
และมีคุณภาพ  
  ๒.๓  มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน  

  มาตรฐานที่ ๓ แนวทางการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู การสรางวิถี
การเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง มี ๓ ตัวบงชี้ คือ  
  ๓.๑  การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชน ใหเปน  
สังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู  
  ๓.๒  การศึกษาวิจัย เสริมสราง สนับสนุนแหลงการเรียนรูและกลไกการเรียนรู  
  ๓.๓  การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม  

 ๒.  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดท ามาตรฐานการอาชีวศึกษาเพ่ือใช้เป็น
เป้าหมายในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙ ประกอบด้วย
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ๖ มาตรฐาน คือ 
    ๑.  มาตรฐานผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
     ๒.  มาตรฐานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
    ๓.  มาตรฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ๔.  มาตรฐานการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
    ๕.  มาตรฐานนวัตกรรมและการวิจัย 



๘ 
 

     ๖.  มาตรฐานภาวะผู้น าและการจัดการ 

    ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
สามารถแสดงในแผนภูมิที่ ๑ 
 
แผนภูมิที่ ๑ แสดงความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 ๓.  กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

    พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๙ การจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือให้
การบริหารงานด้านวิชาการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้ด าเนินการจัดท าประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา จ านวน ๔ ฉบับ ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ ๒ 
แนวการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ 
แนวการสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณลักษณะของคนไทยที่ 
พึงประสงค์ท้ังในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

มาตรฐานด้าน
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

 

มาตรฐานด้านการจัดการ 
การอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานด้านการบริการ
วิชาชีพสู่สังคม 

หลักเกณฑ์ก ากับ
มาตรฐานรวมถึง
กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๖ ด้าน 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีได้คุณภาพและมาตรฐาน 



๙ 
 

  ๓.๑ กรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ.๒๕๕๑ คือ กรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ ก าหนดให้มีสมรรถนะในสาขาอาชีพไม่น้อยกว่าสมรรถนะ
จากมาตรฐานหรือมาตรฐานสมรรถนะ ตรงตามความต้องการของสาขาวิชาชีพ สถานประกอบการ และ
ชุมชน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ด าเนินการและตรวจสอบอย่างเป็นระบบในระดับ
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทาง ปฏิบัติงานอาชีพในขอบเขตที่ก าหนด และน าไปพัฒนางานอาชีพหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

  ๓.๒  กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.๒๕๕๑ คือ กรอบ
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ก าหนดให้มีสมรรถนะที่ได้จากมาตรฐานอาชีพ
หรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพระดับฝีมือ ตรงตามความต้องการของสาขาอาชีพ สถาน
ประกอบการ และชุมชน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผน ด าเนินการ ตรวจสอบ
และบูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบในระดับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ    
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน โดยก าหนดสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

    ๓.๒.๑  ระดับ ปวช.๑ มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานในขอบเขตของงานที่ก าหนด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจ าและคาดการณ์ได้ โดยใช้ทักษะ
พ้ืนฐานและ/หรือทักษะเฉพาะ รวมถึงทักษะที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมใน
คณะท างาน 

    ๓.๒.๒  ระดับ ปวช.๒ มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานในขอบเขตของงานที่ก าหนด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจ าและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ในขอบเขตงานหลากหลายและบริบทต่าง ๆ รวมทั้งสามารถรับผิดชอบงานด้วยตนเอง และ/หรือการมี
ส่วนร่วมในคณะท างาน 

    ๓.๒.๓  ระดับ ปวช.๓ มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและวิธีด าเนินการ สามารถ
ปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะในขอบเขตส าคัญและบริบทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจ า 
สามารถประยุกต์ทักษะและความรู้ไปสู่บริบทใหม่ ๆ สามารถให้ค าแนะน าและแก้ปัญหาเฉพาะด้าน    
อาจต้องรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน รวมทั้งมีส่วนร่วมและ/หรือมีการประสานงานกลุ่มหรือหมู่คณะ 

   ๓.๓  กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.๒๕๕๑ คือ 
กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ก าหนดให้มีสมรรถนะที่ได้จาก
มาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพระดับเทคนิค ตรงตามความต้องการของสาขา
อาชีพ สถานประกอบการ และชุมชน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผน จัดการ 
ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า สอนงาน และบูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบในระดับผู้ควบคุมงาน รวมทั้ง
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน โดยก าหนด
สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 

    ๓.๓.๑  ระดับ ปวส.๑ สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ในวิชาการที่สัมพันธ์กับ
วิชาชีพในขอบเขตทั่วไปของงานหลากหลาย งานที่มีความซับซ้อนและไม่เป็นงานประจ า สามารถ
ประยุกต์ทักษะและความรู้ในการจัดการ การแก้ปัญหาและแนะน าผู้อ่ืน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และหมู่คณะ 



๑๐ 
 

    ๓.๓.๒  ระดับ ปวส.๒ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ์กับ
วิชาชีพตามแนวทางของตนเองในการวางแผนและจัดการทรัพยากรได้เหมาะสม มีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิธีการ ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้ อ่ืน และหมู่คณะ เป็นอิสระในการปฏิบัติงาน       
ที่ซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อื่น มีส่วนร่วมที่เก่ียวกับการวางแผน การประสานงาน และการประเมินผล 

  ๓.๔  กรอบมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายการปฏิบัติ พ.ศ.
๒๕๕๒ คือ กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ก าหนดให้
มีสมรรถนะที่ได้จากมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะในสาขาอาชีพระดับเทคโนโลยี ตรงตาม
ความต้องการของสาขาอาชีพ สถานประกอบการ และชุมชน มีความสามารถในการปฏิบัติงานระดับ
เทคโนโลยี สามารถออกแบบ จัดการ ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า สอนงาน พัฒนางาน และบูรณาการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสม
ในการท างาน โดยก าหนดสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้เป็น ๒ ระดับ คือ 

     ๓.๔.๑ ระดับที่ ๑ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ์กับ
วิชาชีพตามแนวทางของตนเอง ในการวางแผนและจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม มีส่วนร่วมพัฒนาและ
ริเริ่มวิธีการปฏิบัติ รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้ อ่ืน และหมู่คณะ มีอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือ
จัดการงานผู้อื่น 

     ๓.๔.๒ ระดับที่ ๒ สามารถศึกษาค้นคว้า พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในวิชาการ       
ที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่ใช้เทคโนโลยี หรืองานวิชาชีพในขอบเขต             
ที่กว้างขวาง และใช้บริหารงานการผลิตหรือบริการในงานอาชีพ รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และหมู่คณะ     
มีอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อื่น 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ตามมาตรา ๔๘ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ     
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึง
การประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา      
มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันการศึกษา” 

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ  มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่าง
สม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายใน จึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก     
ที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา (Output/Outcome)  ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกัน
คุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภูมิที่ ๒ 



๑๑ 
 

  การประเมินคุณภาพภายนอก 
              การประกันคุณภาพภายใน 

แผนภูมิที่  ๒  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 จากแผนภูมิที่ ๒ จะเห็นว่า เมื่อสถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว  
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพ
ภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพ่ือน าเสนอ
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการ
ประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ.จะน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  ดังนั้น สถาบันอาชีวศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มี
ความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันการศึกษาในทุกมิติของมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) สมศ. ได้ก าหนดตัวบ่งชี้
ครอบคลุม ๔ มาตรฐาน ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก สถาบันการศึกษาของกองทัพ สังกัด
กระทรวงกลาโหม (ระดับต่ ากว่าปริญญา) มีตัวบ่งชี้ จ านวน ๒๐ ตัวบ่งชี้ ๆ ละ ๕ คะแนน รวมน้ าหนัก 
๑๐๐ คะแนน โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ พ้ืนฐาน (๑๖ ตัวบ่งชี้ ) ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์           
(๒ ตัวบ่งชี้) และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๒ ตัวบ่งชี้)  

 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านคุณภาพศิษย์ 
๑)  ผู้เรียนเป็นคนดี 
๒)  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
๓)  ผู้เรียนมีผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์  
๔)  ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้กับสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ 
๕)  ครู/อาจารย์มีความรู้ความสามารถ 

การปฏิบัติงาน 
ของสถาบัน 

การประเมิน
ตนเองของ 
สถาบัน 

รายงาน
ประจ าปี 

 

การตรวจเยี่ยม 
รายงานผล   
การประเมิน 

 

การติดตามผล 

    ข้อมูลป้อนกลับ 

    ข้อมูลป้อนกลับ 



๑๒ 
 

๖)  ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ 
๗)  ครู/อาจารย์มีผลงานน าไปใช้ประโยชน์ 
๘) ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
๙)  การด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/สภาโรงเรียน 
๑๐)  การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑๑) การบริหารความเสี่ยง 
๑๒) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
๑๓)  การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ 
๑๔)  การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๕)  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๖)  การพัฒนาสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
๑๗) อัตลักษณ์ผู้เรียน 
๑๘) เอกลักษณ์สถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
๑๙) มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา) 
๒๐) มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ. 

ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินรอบสี่  ประกอบด้วย 
  ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ และหลักฐานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ 
บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้เรียน 
  ๒. ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ข้อมูล ๓ ปีย้อนหลัง คิดคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ข้อมูลปีล่าสุด ๑ ปี 

  วิธีการประเมินของ สมศ. ใช้การประเมินด้วยระบบออนไลน์ 
  ๑. สถานศึกษากรอกข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ส่งข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก    
ต้นสังกัด ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ สมศ.  สมศ.น าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพ่ือให้ประชาคม
ตรวจสอบ สถานศึกษาขอรับการประเมินออนไลน์จาก สมศ. โดยการพิจารณาของต้นสังกัด           
คณะผู้ประเมินภายนอกวิเคราะห์ความถูกต้อง สมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือของข้อมูล สถานศึกษา
ขอรับการประเมินออนไลน์จาก สมศ. และเสนอผลให้คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 



๑๓ 
 

ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลโดยไม่มี
การแจ้งล่วงหน้า 
  ๒. ผลประเมิน  จัดกลุ่มผลการประเมินสถานศึกษา ออกเป็น ๕ กลุ่ม สถานศึกษา 
   กลุ่ม ๑ ต้นสังกัดจ าเป็นต้องให้การสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน 
   กลุ่ม ๒ ต้นสังกัดต้องให้การสนับสนุนเพื่อปรับปรุง 
   กลุ่ม ๓ ต้นสังกัดต้องให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนา 
   กลุ่ม ๔ ต้นสังกัดควรให้การส่งเสริมเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
   กลุ่ม ๕ ต้นสังกัดควรให้การส่งเสริมในการเป็นต้นแบบ 
  ๓. การรับรองมาตรฐานตามความสมัครใจ : ระบบการตรวจเยี่ยม มีข้ันตอนดังนี้ 
   ๓.๑ สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินออนไลน์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ท าการยื่นขอรับการ
ประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน ภายใน ๒ ปี นับจากวันที่ได้รับแจ้งผล 
   ๓.๒ สมศ. ด าเนินการประเมินตามล าดับการยื่นขอของสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์
ข้อมูล ขอข้อมูลเพ่ิมเติม ประสานก าหนดวันลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม ท าการประเมินเพ่ือการรับรองมาตรฐาน 
สมศ. พิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน 
   ๓.๓ การวัดและประเมินผล  มี ๒ ประเภท 
    ๓.๓.๑ มาตรฐานระดับชาติ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพให้ ได้
มาตรฐานที่ก าหนด ประกอบด้วย ๓ รูปแบบ คือ ประเมินทั่วไป ประเมินเฉพาะทาง และประเมินโดย
ก าหนดเป้าหมายร่วม 
    ๓.๓.๒ มาตรฐานระดับนานาชาติ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสู่สากล ประกอบด้วย ๒ รูปแบบ คือ แบบก้าวหน้า (ประเมินร่วม
ไทย-สากล หรือประเมินโดยองค์กรนานาชาติ) และแบบท้าทาย (จัดอันดับ) 
 
 
 
 
 

................................................. 


