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	 ต�มหมวด ๖ ว่�ด้วยม�ตรฐ�นและก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� แห่งพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ� 

แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำ�หนดให้สถ�นศึกษ�ทุกแห่งต้องได้รับก�รประเมิน

คุณภ�พภ�ยนอกอย่�งน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้�ปีนับตั้งแต่ก�รประเมินครั้งสุดท้�ย และเสนอผลก�รประเมินต่อ 

หน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องและส�ธ�รณชน ซึง่ สมศ. ได้ดำ�เนนิก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘) 

และประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) เสรจ็สิน้ไปแล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหว่�งก�รประเมนิคณุภ�พ

ภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ซึ่งยังคงหลักก�รสำ�คัญของก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก ต�มที่กำ�หนด 

ในกฎกระทรวงว่�ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๓ ที่ได้ระบุว่� 

ก�รประกันคุณภ�พภ�ยนอกให้คำ�นึงถึงจุดมุ่งหม�ยและหลักก�ร ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อให้มีก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

๒. ยึดหลักคว�มเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐ�นข้อมูลต�มสภ�พคว�มเป็นจริงและมี 

คว�มรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

๓. สร้�งคว�มสมดุลระหว่�งเสรีภ�พท�งก�รศึกษ�กับจุดมุ่งหม�ยและหลักก�รศึกษ�ของช�ติ โดยให้มี

เอกภ�พเชงินโยบ�ย ซึง่สถ�นศกึษ�ส�ม�รถกำ�หนดเป้�หม�ยเฉพ�ะและพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�ให้เตม็ต�มศกัยภ�พ

ของสถ�นศึกษ�และผู้เรียน

๔. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถ�นศึกษ�ในก�รพัฒน�ระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยในของ 

สถ�นศึกษ�

๕. ส่งเสรมิก�รมส่ีวนร่วมในก�รประเมนิคณุภ�พ และพฒัน�ก�รจดัก�รศกึษ�ของรฐั เอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิช�ชีพ สถ�บันศ�สน� สถ�นประกอบก�ร และสถ�บันสังคมอื่น

๖. คำ�นึงถึงคว�มเป็นอิสระ เสรีภ�พท�งวิช�ก�ร เอกลักษณ์ ปรัชญ� ปณิธ�น/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 

เป้�หม�ยของสถ�นศึกษ�
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ทั้งนี้ กฎกระทรวงว่�ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๕๓ กำ�หนด

ให้ สมศ. ทำ�ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกสถ�นศึกษ�แต่ละแห่งต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติและครอบคลุม 

หลักเกณฑ์ในเรื่องต่�งๆ ดังนี้

๑. ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยผลก�รจัดก�รศึกษ�ในแต่ละระดับและประเภทก�รศึกษ�

๒. ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�

๓. ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

๔. ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

 

 ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�มด้�นก�รอ�ชีวศึกษ� สมศ. ได้กำ�หนดตัวบ่งชี้ จำ�นวน ๑๘ ตัวบ่งชี้  

ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๔ ม�ตรฐ�นต�มที่กฎกระทรวงฯ กำ�หนด โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ ได้แก่ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐ�น 

จำ�นวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จำ�นวน ๑ ตัวบ่งชี้ และกลุ่มตัวบ่งชี้ม�ตรก�รส่งเสริม จำ�นวน ๔ ตัวบ่งชี้
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 ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก เป็นก�รประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อตรวจสอบคุณภ�พของสถ�นศึกษ� 

โดยหน่วยง�นหรอืบคุคลภ�ยนอกสถ�นศกึษ� เพือ่มุง่ให้มกี�รพฒัน�คณุภ�พและม�ตรฐ�นก�รศกึษ�ของสถ�นศกึษ�

ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องเริ่มต้นจ�กก�รที่สถ�นศึกษ�มีระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน เพื่อว�งแผนพัฒน�ปรับปรุงคุณภ�พ

ของตนเอง ดำ�เนินก�รปรับปรุงคุณภ�พ มีก�รกำ�กับติดต�มคุณภ�พ และมีระบบประเมินตนเองก่อน ต่อจ�กนั้น

จึงรับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกโดย สมศ. ซึ่งจะดำ�เนินก�รพิจ�รณ�และตรวจสอบจ�กผลก�รประเมินคุณภ�พ

ภ�ยในของสถ�นศึกษ� ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยในและก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกจึงควรสอดคล้องและเป็นไป

ในทิศท�งเดียวกัน เพร�ะต่�งมุ่งสู่ม�ตรฐ�นหรือคุณภ�พที่ค�ดหวังให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ของก�ร

ประเมินคุณภ�พภ�ยนอก ดังนี้

๑.๑		วัตถุประสงค์ของการประเมิน

	 วัตถุประสงค์ทั่วไป	

 ๑) เพื่อให้ทร�บระดับคุณภ�พของสถ�นศึกษ�ในก�รดำ�เนินพันธกิจด้�นต่�งๆ

 ๒)  เพื่อกระตุ้นเตือนให้สถ�นศึกษ�พัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�และประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รอย่�ง 

ต่อเนื่อง

 ๓)  เพื่อให้ทร�บคว�มก้�วหน้�ของก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

 ๔)  เพื่อร�ยง�นระดับคุณภ�พและพัฒน�ก�รในด้�นคุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ� 

ต่อส�ธ�รณชนและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

 วัตถุประสงค์เฉพาะ	

 ๑) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภ�พจริงในก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ� และประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� 

ต�มม�ตรฐ�นก�รศกึษ� กรอบแนวท�งและวธิกี�รที ่สมศ. กำ�หนด ซึง่สอดคล้องกบัระบบก�รประกนัคณุภ�พภ�ยใน

ของสถ�นศึกษ�และหน่วยง�นต้นสังกัด
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 ๒) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนคว�มแตกต่�งของแต่ละสถ�นศึกษ�ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ รวมทั้งผลสำ�เร็จ

ของก�รดำ�เนินง�นต�มม�ตรก�รส่งเสริมและก�รชี้นำ�สังคมของสถ�นศึกษ�ต�มนโยบ�ยของภ�ครัฐ

 ๓) เพื่อยกระดับม�ตรฐ�นคุณภ�พก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�โดยพิจ�รณ�จ�กผลผลิต ผลลัพธ์ และ 

ผลกระทบ ม�กกว่�กระบวนก�ร

 ๔) เพื่อส่งเสริมให้สถ�นศึกษ�มีก�รพัฒน�คุณภ�พและพัฒน�ระบบประกันคุณภ�พภ�ยในอย่�งต่อเนื่อง

 ๕) เพื่อส่งเสริมให้สถ�นศึกษ�มีทิศท�งที่สอดคล้องกันในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกกับก�รประเมิน

คุณภ�พภ�ยใน

 ๖) เพื่อสร้�งคว�มร่วมมือและมีเป้�หม�ยร่วมกันระหว่�งหน่วยง�นต้นสังกัดและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง  

รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นก�รเชื่อมโยงก�รดำ�เนินง�นสู่ก�รพัฒน�คุณภ�พร่วมกัน

 ๗) เพื่อร�ยง�นผลก�รประเมินคุณภ�พและเผยแพร่ผลก�รประเมินคุณภ�พและประสิทธิภ�พก�รบริห�ร

จัดก�รของสถ�นศึกษ�อย่�งเป็นรูปธรรมต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องและส�ธ�รณชน

	 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 ๑) ก�รบริห�รจัดก�รรวมถึงก�รใช้ทรัพย�กรของสถ�นศึกษ�เป็นไปอย่�งมีประสิทธิผล โดยทำ�ให้ก�รผลิต

กำ�ลังคนทุกระดับ ก�รสร้�งผลง�นวิจัย และก�รให้บริก�รวิช�ก�รเกิดประโยชน์สูงสุด และตรงกับคว�มต้องก�รของ

สังคมและประเทศ

 ๒) สถ�นศึกษ� หน่วยง�นบริห�รก�รศึกษ� และรัฐบ�ล มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระบบในก�รกำ�หนด

นโยบ�ย ว�งแผน และบริห�รจัดก�รก�รศึกษ�เพื่อก�รพัฒน�คุณภ�พสถ�นศึกษ�

 ๓) สถ�นศึกษ�มีก�รพัฒน�คุณภ�พอย่�งต่อเนื่องเข้�สู ่ระดับม�ตรฐ�นส�กล และมีคว�มเป็นเลิศ 

ต�มจุดเน้น จุดเด่นของสถ�นศึกษ�

๑.๒		วัตถุประสงค์ของคู่มือการประเมิน	

 คู่มือก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�มด้�นก�รอ�ชีวศึกษ� จัดทำ�ขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกส�รอ้�งอิงในก�ร

ปฏิบัติง�นของสถ�นศึกษ� โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 ๑)  เพื่อเป็นแนวท�งในก�รกำ�หนดตัวบ่งชี้ในก�รปฏิบัติง�นของสถ�นศึกษ�ให้ครอบคลุมก�รประเมิน 

ทุกด้�นต�มพันธกิจ 

 ๒)  เพื่อเป็นแนวท�งในก�รจัดเก็บข้อมูลสำ�หรับก�รประเมินต�มตัวบ่งชี้ให้เป็นระบบ ครบถ้วน และสืบค้น 

ได้ง่�ยสำ�หรับเตรียมรับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

 ๓) เพื่อเป็นแนวท�งในก�รประเมินตนเองของสถ�นศึกษ�ก่อนที่จะรับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก  

โดยรูปแบบก�รเขียนร�ยง�นก�รประเมินตนเองเป็นไปต�มที่หน่วยง�นต้นสังกัดกำ�หนด
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๑.๓	 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก	

 ต�มม�ตร� ๔๘ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ระบวุ่� “ให้หน่วยง�นต้นสงักดัและสถ�นศกึษ�จดัให้มรีะบบก�รประกนัคณุภ�พภ�ยในสถ�นศกึษ�และให้ถอืว่�ก�ร

ประกันคุณภ�พภ�ยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก�รบริห�รก�รศึกษ�ที่ต้องดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง” ในขณะที่ 

ม�ตร� ๔๙ แห่งพระร�ชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกไว้ว่� “ให้มีสำ�นักง�นรับรอง

ม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� มีฐ�นะเป็นองค์ก�รมห�ชนทำ�หน้�ที่พัฒน�เกณฑ์ วิธีก�รประเมินคุณภ�พ

ภ�ยนอก และทำ�ก�รประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อให้มีก�รตรวจสอบคุณภ�พของสถ�นศึกษ�”

 จ�กข้อมลูข้�งต้นจะเหน็ว่�ก�รประกนัคณุภ�พภ�ยในเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนก�รบรหิ�รก�รศกึษ�ปกตทิี่

ต้องดำ�เนนิก�รอย่�งต่อเนือ่ง โดยมกี�รควบคมุดแูลปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัคณุภ�พ มกี�รตรวจสอบ ตดิต�มและประเมนิ

ผลก�รดำ�เนินง�นเพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ปรับปรุงคุณภ�พอย่�งสมำ่�เสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภ�พภ�ยใน 

จึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนำ�เข้� กระบวนก�ร และผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งต่�งจ�กก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกที่เน้น 

ก�รประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ� ดังนั้นคว�มเชื่อมโยงระหว่�งก�รประกันคุณภ�พภ�ยในกับก�รประเมินคุณภ�พ

ภ�ยนอกจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น ได้แสดงให้เห็นคว�มเชื่อมโยงต�มแผนภ�พที่ ๑ ดังนี้

แผนภ�พที่ ๑ คว�มสัมพันธ์ระหว่�งก�รประกันคุณภ�พภ�ยในกับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

 จ�กแผนภ�พที่ ๑ จะเห็นว่�เมื่อสถ�นศึกษ�มีก�รดำ�เนินก�รประกันคุณภ�พภ�ยในแล้วจำ�เป็นต้องจัดทำ�

ร�ยง�นประจำ�ปีทีเ่ป็นร�ยง�นประเมนิคณุภ�พภ�ยใน ซึง่เป็นผลจ�กก�รประกนัคณุภ�พภ�ยในหรอืเรยีกว่� ร�ยง�น

ก�รประเมินตนเอง (SAR) เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� หน่วยง�นต้นสังกัด หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง และ 

เปิดเผยต่อส�ธ�รณชน เอกส�รดังกล่�วจะเป็นเอกส�รเชื่อมโยงระหว�่งก�รประกันคุณภ�พภ�ยในของสถ�นศึกษ� 

ก�รติดต�มตรวจสอบโดยหน่วยง�นต้นสังกัด และก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกโดย สมศ. ดังนั้น สถ�นศึกษ�จำ�เป็น

ต้องจดัทำ�ร�ยง�นก�รประเมนิตนเองทีม่คีว�มลุม่ลกึ สะท้อนภ�พทีแ่ท้จรงิของสถ�นศกึษ�ในทกุองค์ประกอบคณุภ�พ

ก�รปฏิบัติง�น

ของสถ�นศึกษ�

ก�รประเมินตนเอง

ของสถ�นศึกษ� 

(ทุกปี)

การประกันคุณภาพภายใน

ข้อมูลป้อนกลับ

ข้อมูลป้อนกลับ

ติดต�มตรวจสอบ

โดยต้นสังกัดทุก ๓ ปี

ต้นสังกัด / 

สถ�นศึกษ� 
กำ�หนดนโยบ�ย / 

งบประม�ณ

คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

สำ�นักงบประม�ณ

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

และส�ธ�รณ�ชน

การประเมินคุณภาพภายนอก

ร�ยง�นผลก�รประเมินก�รประเมิน โดย สมศ. 

(อย่�งน้อย ๑ ครั้ง

ในทุก ๕ ปี)

ร�ยง�นประจำ�ปี / SAR
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 สมศ. มีแนวคิดและหลักก�รในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกต�มเจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�

แห่งช�ตโิดยมุง่เน้นคณุภ�พของผูเ้รยีนเป็นหลกั เพือ่ให้คว�มมัน่ใจว่�ผูเ้รยีนจะได้รบัก�รศกึษ�ทีม่คีณุภ�พใกล้เคยีงกนั  

ไม่ว่�จะอยู่ในท้องถิ่นใดก็ต�ม โดยมีระบบก�รประกันคุณภ�พเป็นเครื่องมือในก�รส่งเสริมและสนับสนุนให้มีก�ร

ปรับปรุงคุณภ�พก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน

๒.๑		แนวคิดและทิศทาง

 ๑) ประเมินอิงเกณฑ์ต�มจุดเน้นของสถ�นศึกษ� 

 ๒) ประเมินจ�กผลก�รจัดก�รศึกษ�เป็นหลัก ต�มม�ตร� ๔๙ แห่งพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ  

โดยให้นำ้�หนักร้อยละ ๗๕ 

 ๓) ประเมนิในเชงิกระบวนก�ร โดยให้นำ้�หนกัร้อยละ ๒๕ เพือ่ให้คว�มสำ�คญักบัคณะกรรมก�รสถ�นศกึษ� 

ผู้บริห�ร ครู อ�จ�รย์ เครื่องมืออุปกรณ์ คุณภ�พและคว�มพร้อมของผู้เรียน ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำ�คัญ ก�รบริห�รจัดก�รที่ใช้โรงเรียนเป็นฐ�น และก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

 ๔) ประเมินโดยวิธีก�รและข้อมูลทั้งเชิงปริม�ณและเชิงคุณภ�พโดยพิชญพิจ�รณ์ (peer review)

 ๕) ประเมนิโดยก�รยนืยนัร�ยง�นก�รประเมนิตนเองทีถ่กูต้องเชือ่ถอืได้ เพือ่กระตุน้ให้ก�รประกนัคณุภ�พ

ภ�ยในมีคว�มเข้มแข็งยิ่งขึ้น

 ๖) ลดจำ�นวนม�ตรฐ�นและจำ�นวนตัวบ่งชี้โดยถ่�ยโอนม�ตรฐ�นและตัวบ่งชี้เกี่ยวกับปัจจัยนำ�เข้�และ

กระบวนก�รให้อยู่ในระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

๒.๒		หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้

 ๑) กำ�หนดตัวบ่งชี้ที่มุ่งก�รประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ ม�กกว่�ปัจจัยนำ�เข้�และกระบวนก�ร

 ๒) คำ�นึงถึงลักษณะและประเภทของสถ�นศึกษ� 

 ๓) เน้นตัวบ่งชี้ทั้งคุณภ�พและปริม�ณ  ทั้งเชิงบวกและลบ 

 ๔) ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของปัจจัย ข้อจำ�กัด ตลอดจนวัฒนธรรม และคว�มเป็นไทย

 ๕) ให้มีตัวบ่งชี้พื้นฐ�นเท่�ที่จำ�เป็น แต่ยังคงอำ�น�จจำ�แนก โดยเพิ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้ม�ตรก�ร

ส่งเสริม

 ๖) คำ�นึงถึงคว�มเชื่อมโยงระหว่�งก�รประกันคุณภ�พภ�ยในและก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก
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๒.๓		หลักเกณฑ์การกำาหนดตัวบ่งชี้

 ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ได้กำ�หนดตัวบ่งชี้เป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่ม

ตัวบ่งชี้พื้นฐ�น กลุ ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ ่มตัวบ่งชี้ม�ตรก�รส่งเสริม ให้สอดคล้องกับพระร�ชบัญญัติ

ก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่�ด้วยระบบ  

หลกัเกณฑ์ และวธิกี�รประกนัคณุภ�พก�รศกึษ� พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๘ ซึง่กำ�หนดให้ สมศ. ทำ�ก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอก 

สถ�นศึกษ�แต่ละแห่งต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้ คือ ๑) ม�ตรฐ�น 

ที่ว่�ด้วยผลก�รจัดก�รศึกษ�ในแต่ละระดับและประเภทก�รศึกษ� ๒) ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�  

๓) ม�ตรฐ�นทีว่่�ด้วยก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสำ�คญั และ ๔) ม�ตรฐ�นทีว่่�ด้วยก�รประกนัคณุภ�พ

ภ�ยใน ดังจะเห็นคว�มสอดคล้องต�มต�ร�งที่ ๑

ตารางที่	๑	ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้และมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ

กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน

ตามกฎกระทรวงฯ

กลุ่มตัวบ่งชี้

พื้นฐาน

๑. ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ได้ง�นทำ�หรือประกอบอ�ชีพอิสระในส�ข�ที่เกี่ยวข้อง  

    ภ�ยใน ๑ ปี

ผลก�รจัดก�รศึกษ�

๒. ผู้เรียนมีคว�มรู้และทักษะที่จำ�เป็นในก�รทำ�ง�น

๓. ผู้เรียนผ่�นก�รทดสอบม�ตรฐ�นท�งวิช�ชีพจ�กองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ

๔. ผลง�นทีเ่ป็นโครงง�นท�งวชิ�ชพี หรอืสิง่ประดษิฐ์ของผูเ้รยีนทีไ่ด้นำ�ไปใช้ประโยชน์

๕. ผลง�นที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ง�นสร้�งสรรค์ หรือง�นวิจัยของครู 

    ที่ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์

๖. ผลก�รให้บริก�รวิช�ก�รและวิช�ชีพที่ส่งเสริมก�รพัฒน�ทักษะของผู้เรียน

๗. ผู้เรียนได้เรียนรู้จ�กประสบก�รณ์จริง

ก�รจัดก�รเรียน 

ก�รสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำ�คัญ

๘. ผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รและผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

    ๘.๑ ผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

    ๘.๒ ผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�
ก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�๙. ผลก�รใช้ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศในก�รบริห�รจัดก�ร  

๑๐. ผลก�รพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� 

๑๑. ผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

๑๒. ผลก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมในก�รประกันคุณภ�พ
ก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

๑๓. ก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�จ�กผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน
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กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน

ตามกฎกระทรวงฯ

กลุ่มตัวบ่งชี้

อัตลักษณ์

๑๔. ผลก�รพัฒน�ต�มปรัชญ� ปณิธ�น พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของ

      สถ�นศึกษ�

    ๑๔.๑ ผลก�รพัฒน�ให้บรรลุเป้�หม�ยต�มปรัชญ� ปณิธ�น พันธกิจ และ 

               วัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ�

    ๑๔.๒ ผลก�รพัฒน�ต�มจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 

               ของสถ�นศึกษ�

ผลก�รจัดก�รศึกษ�

กลุ่มตัวบ่งชี้

มาตรการส่ง

เสริม

๑๕. ผลก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน
ผลก�รจัดก�รศึกษ�

๑๖. ผลก�รพัฒน�คุณภ�พครู 

๑๗. ก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�

๑๘. ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมและก�รขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�

	 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หม�ยถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภ�ยใต้ภ�รกิจของสถ�นศึกษ� โดยกำ�หนดตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์ก�รประเมนิบนพืน้ฐ�นทีท่กุสถ�นศกึษ�ต้องมแีละปฏบิตัไิด้ ซึง่ส�ม�รถชีผ้ลลพัธ์และผลกระทบได้ด ีและมคีว�ม

เชื่อมโยงกับก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

	 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หม�ยถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตต�มปรัชญ� ปณิธ�น/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ� รวมถึงคว�มสำ�เร็จต�มจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

แต่ละสถ�นศึกษ� โดยได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�และหน่วยง�นต้นสังกัด

	 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หม�ยถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�โดย 

สถ�นศึกษ�เป็นผู้กำ�หนดแนวท�งพัฒน�เพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญห�สังคมต�มนโยบ�ยของรัฐ  

ซึ่งส�ม�รถปรับเปลี่ยนต�มก�ลเวล�และปัญห�สังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้�หม�ยที่แสดงถึงคว�มเป็นผู้ชี้นำ�สังคม  

อ�ทิ ก�รรักช�ติ ก�รบำ�รุงศ�สน�และเทิดทูนพระมห�กษัตริย์ ก�รส่งเสริมและสืบส�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�ก 

พระร�ชดำ�ริ ก�รน้อมนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ปฏิบัติเป็นแบบอย่�ง ก�รสร้�งสังคมสันติสุขและ 

คว�มปรองดอง ก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือในกรอบประช�คมอ�เซียน ก�รส่งเสริมด้�นสิ่งแวดล้อม พลังง�น เศรษฐกิจ 

สุขภ�พ ค่�นิยม จิตส�ธ�รณะ และคว�มประหยัด รวมทั้งก�รแก้ปัญห�สังคม อ�ทิ คว�มขัดแย้ง อุบัติภัย และ 

สิ่งเสพติด เป็นต้น
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๒.๔		การกำาหนดค่านำ้าหนักตัวบ่งชี้

 ก�รกำ�หนดค่�นำ้�หนักตัวบ่งชี้ในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�มด้�นก�รอ�ชีวศึกษ� มีดังนี้

ตารางที่	๒		นำ้าหนักตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้
นำ้าหนัก

คะแนน

กลุ่มตัวบ่งชี้

พื้นฐาน

๑. ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ได้ง�นทำ�หรือประกอบอ�ชีพอิสระในส�ข�ที่เกี่ยวข้องภ�ยใน ๑ ปี ๕

๒. ผู้เรียนมีคว�มรู้และทักษะที่จำ�เป็นในก�รทำ�ง�น ๕

๓. ผู้เรียนผ่�นก�รทดสอบม�ตรฐ�นท�งวิช�ชีพจ�กองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ ๕

๔. ผลง�นที่เป็นโครงง�นท�งวิช�ชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ ๕

๕. ผลง�นที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ง�นสร้�งสรรค์ หรือง�นวิจัยของครูที่ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ ๕

๖. ผลก�รให้บริก�รวิช�ก�รและวิช�ชีพที่ส่งเสริมก�รพัฒน�ทักษะของผู้เรียน ๕

๗. ผู้เรียนได้เรียนรู้จ�กประสบก�รณ์จริง ๕

๘. ผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รและผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

    ๘.๑ ผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

    ๘.๒ ผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

๑๐

(๕)

(๕)

๙. ผลก�รใช้ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศในก�รบริห�รจัดก�ร  ๕

๑๐. ผลก�รพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� ๕

๑๑. ผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ๕

๑๒. ผลก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมในก�รประกันคุณภ�พ ๕

๑๓. ก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�จ�กผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน ๕

รวมนำ้าหนัก ๗๐

กลุ่มตัวบ่งชี้

อัตลักษณ์

๑๔. ผลก�รพัฒน�ต�มปรัชญ� ปณิธ�น พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถ�นศึกษ�

      ๑๔.๑ ผลก�รพัฒน�ให้บรรลุเป้�หม�ยต�มปรัชญ� ปณิธ�น พันธกิจ และวัตถุประสงค์          

              ของก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ�

      ๑๔.๒ ผลก�รพัฒน�ต�มจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถ�นศึกษ�

๑๐

(๕)

(๕)

รวมนำ้าหนัก ๑๐

กลุ่มตัวบ่งชี้

มาตรการ	

ส่งเสริม

๑๕. ผลก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน ๕

๑๖. ผลก�รพัฒน�คุณภ�พครู ๕

๑๗. ก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ๕

๑๘. ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมและก�รขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ� ๕

รวมนำ้าหนัก ๒๐

รวมนำ้าหนักทั้ง	๑๘	ตัวบ่งชี้ ๑๐๐
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๒.๕	ข้อมูลการดำาเนินงานของสถานศึกษาที่ใช้ประกอบการพิจารณา

 ๑) ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม ใช้ข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นเฉลี่ย ๓ ปีก�รศึกษ�สุดท้�ย 

ก่อนก�รประเมนิ (กรณสีถ�นศกึษ�เปิดใหม่ทีม่กี�รดำ�เนนิง�นไม่ครบ ๓ ปีก�รศกึษ� ให้ใช้ข้อมลูผลก�รดำ�เนนิง�นเฉลีย่  

๒ ปีก�รศึกษ�ล่�สุด หรือห�กมีก�รดำ�เนินง�นไม่ครบ ๒ ปีก�รศึกษ� ให้ใช้ข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�น ๑ ปีก�รศึกษ�

ล่�สุด ก่อนก�รประเมิน) 

 ๒) ก�รประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑-๗ ใช้วิธีก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�นเป็นร้อยละ (ต�มเกณฑ์ก�รให้คะแนน 

ที่กำ�หนด) แล้วเทียบเป็นคะแนนตัวบ่งชี้เต็ม ๕ คะแนน โดยใช้ ๒๐ ห�ร 

 ๓) ก�รประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๘-๑๘ ใช้วิธีประเมินผลก�รดำ�เนินง�นทั้งในด้�นก�รปฏิบัติ และผลก�ร 

ดำ�เนินง�นที่มีคุณภ�พ (ต�มเกณฑ์ก�รให้คะแนนที่กำ�หนด) ทั้งนี้ ประเด็นที่ใช้ในก�รพิจ�รณ�ผลก�รดำ�เนินง�น 

ที่มีคุณภ�พ คือข้อคว�มที่เป็นอักษรตัวหน�ในแต่ละประเด็นก�รพิจ�รณ�โดยในแต่ละตัวบ่งชี้มีคะแนนเต็ม ๑๐ 

(คะแนนก�รปฏิบัติ ๕ คะแนน คะแนนผลก�รดำ�เนินง�นมีคุณภ�พ ๕ คะแนน) แล้วเทียบเป็นคะแนนตัวบ่งชี้เต็ม ๕ 

คะแนน โดยใช้ ๒ ห�ร 

 ๔) ก�รพิจ�รณ�รับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พของสถ�นศึกษ�ให้นำ�ผลรวมของคะแนนตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๘  

ม�พิจ�รณ�ต�มหลักเกณฑ์ก�รรับรองม�ตรฐ�นที่กำ�หนดดังร�ยละเอียดในบทที่ ๓

๒.๖		รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

	 ๒.๖.๑		กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 ตัวบ่งชี้พื้นฐ�นประกอบด้วย ๑๓ ตัวบ่งชี้ (ค่�นำ้�หนัก ๗๐ คะแนน) คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้
นำ้าหนัก

(คะแนน)

๑ ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ได้ง�นทำ�หรือประกอบอ�ชีพอิสระในส�ข�ที่เกี่ยวข้องภ�ยใน ๑ ปี ๕

๒ ผู้เรียนมีคว�มรู้และทักษะที่จำ�เป็นในก�รทำ�ง�น ๕

๓ ผู้เรียนผ่�นก�รทดสอบม�ตรฐ�นท�งวิช�ชีพจ�กองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ ๕

๔ ผลง�นที่เป็นโครงง�นท�งวิช�ชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ ๕

๕ ผลง�นที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ง�นสร้�งสรรค์ หรือง�นวิจัยของครูที่ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ ๕

๖ ผลก�รให้บริก�รวิช�ก�รและวิช�ชีพที่ส่งเสริมก�รพัฒน�ทักษะของผู้เรียน ๕

๗ ผู้เรียนได้เรียนรู้จ�กประสบก�รณ์จริง ๕

๘ ผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รและผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

   ๘.๑ ผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

   ๘.๒ ผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

๑๐

๙ ผลก�รใช้ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศในก�รบริห�รจัดก�ร  ๕

๑๐ ผลก�รพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� ๕

๑๑ ผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ๕

๑๒ ผลก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมในก�รประกันคุณภ�พ ๕

๑๓ ก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�จ�กผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน ๕

ตัวบ่งชี้ที่	๑		ผู้สำาเร็จการศึกษาได้งานทำาหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน	๑	ปี

คำาอธิบาย

 จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรในแต่ละส�ข�วิช�ที่ได้ง�นทำ�หรือประกอบอ�ชีพอิสระ รวมทั้ง 

ศึกษ�ต่อในส�ข�ที่เกี่ยวข้องกับส�ข�วิช�ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ภ�ยใน ๑ ปี หลังจ�กสำ�เร็จก�รศึกษ� โดยใช้ข้อมูล  

๓ ปีก�รศึกษ�ย้อนหลังก่อนปีที่ทำ�ก�รประเมิน เช่น ห�กประเมินในปีก�รศึกษ� ๒๕๕๔ ให้ใช้ข้อมูลของปีก�รศึกษ� 

๒๕๕๓, ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑ ทั้งนี้ให้นับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ไม่นับกรณีผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

ในหลักสูตรเทียบโอนและผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ในหลักสูตรระยะสั้น

นิยาม

 ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� หม�ยถึง ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กสถ�นศึกษ� โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนด ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.

	 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน	 หม�ยถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภ�ยใต้ภ�รกิจของสถ�นศึกษ� โดยกำ�หนด 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ก�รประเมินบนพื้นฐ�นที่ทุกสถ�นศึกษ�ต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งส�ม�รถชี้ผลลัพธ์และ 

ผลกระทบได้ดี และมีคว�มเชื่อมโยงกับก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน
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 ตัวบ่งชี้พื้นฐ�นประกอบด้วย ๑๓ ตัวบ่งชี้ (ค่�นำ้�หนัก ๗๐ คะแนน) คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้
นำ้าหนัก

(คะแนน)

๑ ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ได้ง�นทำ�หรือประกอบอ�ชีพอิสระในส�ข�ที่เกี่ยวข้องภ�ยใน ๑ ปี ๕

๒ ผู้เรียนมีคว�มรู้และทักษะที่จำ�เป็นในก�รทำ�ง�น ๕

๓ ผู้เรียนผ่�นก�รทดสอบม�ตรฐ�นท�งวิช�ชีพจ�กองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ ๕

๔ ผลง�นที่เป็นโครงง�นท�งวิช�ชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ ๕

๕ ผลง�นที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ง�นสร้�งสรรค์ หรือง�นวิจัยของครูที่ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ ๕

๖ ผลก�รให้บริก�รวิช�ก�รและวิช�ชีพที่ส่งเสริมก�รพัฒน�ทักษะของผู้เรียน ๕

๗ ผู้เรียนได้เรียนรู้จ�กประสบก�รณ์จริง ๕

๘ ผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รและผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

   ๘.๑ ผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

   ๘.๒ ผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

๑๐

๙ ผลก�รใช้ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศในก�รบริห�รจัดก�ร  ๕

๑๐ ผลก�รพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� ๕

๑๑ ผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ๕

๑๒ ผลก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมในก�รประกันคุณภ�พ ๕

๑๓ ก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�จ�กผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน ๕

ตัวบ่งชี้ที่	๑		ผู้สำาเร็จการศึกษาได้งานทำาหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน	๑	ปี

คำาอธิบาย

 จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรในแต่ละส�ข�วิช�ที่ได้ง�นทำ�หรือประกอบอ�ชีพอิสระ รวมทั้ง 

ศึกษ�ต่อในส�ข�ที่เกี่ยวข้องกับส�ข�วิช�ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ภ�ยใน ๑ ปี หลังจ�กสำ�เร็จก�รศึกษ� โดยใช้ข้อมูล  

๓ ปีก�รศึกษ�ย้อนหลังก่อนปีที่ทำ�ก�รประเมิน เช่น ห�กประเมินในปีก�รศึกษ� ๒๕๕๔ ให้ใช้ข้อมูลของปีก�รศึกษ� 

๒๕๕๓, ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑ ทั้งนี้ให้นับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ไม่นับกรณีผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

ในหลักสูตรเทียบโอนและผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ในหลักสูตรระยะสั้น

นิยาม

 ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� หม�ยถึง ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กสถ�นศึกษ� โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนด ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.

	 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน	 หม�ยถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภ�ยใต้ภ�รกิจของสถ�นศึกษ� โดยกำ�หนด 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ก�รประเมินบนพื้นฐ�นที่ทุกสถ�นศึกษ�ต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งส�ม�รถชี้ผลลัพธ์และ 

ผลกระทบได้ดี และมีคว�มเชื่อมโยงกับก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน
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 ก�รได้ง�นทำ� หม�ยถึง ก�รได้รับก�รว่�จ้�งจ�กหน่วยง�นรัฐ เอกชน หรือองค์กรอิสระอื่นใดให้ทำ�ง�น

ที่สุจริต อันนำ�ม�ซึ่งร�ยได้ในก�รดำ�รงชีพ โดยให้นับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับ ปวช. ที่ศึกษ�ต่อระดับ ปวส. ในส�ข�ที่

เกี่ยวข้องด้วย หรือผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับ ปวส. ที่ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�ตรีในส�ข�ที่เกี่ยวข้อง

 ก�รศึกษ�ต่อในส�ข�วิช�ที่เกี่ยวข้อง หม�ยถึง ก�รที่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับ ปวช. ได้ศึกษ�ต่อ

ตรงส�ข�กับส�ข�ที่สำ�เร็จก�รศึกษ� โดยให้นับเฉพ�ะกรณีศึกษ�ต่อในระดับ ปวส. และ/หรือระดับปริญญ�ตรี 

ส�ยเทคโนโลยีหรือส�ยปฏิบัติก�รในส�ข�ที่เกี่ยวข้อง

 ก�รประกอบอ�ชพีอสิระ หม�ยถงึ ก�รประกอบกจิก�รส่วนตวัต่�งๆ ในวชิ�ชพีทีศ่กึษ�ม� หรอืในส�ข�

ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพิจารณา

 ร้อยละของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ที่ได้ง�นทำ� และ/หรือศึกษ�ต่อ และ/หรือประกอบอ�ชีพอิสระในส�ข� 

ที่เกี่ยวข้องภ�ยใน ๑ ปี ต่อจำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

องค์ประกอบการพิจารณา

 ๑) ระดับ ปวส. นับเฉพ�ะผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ที่ได้ง�นทำ�หรือประกอบอ�ชีพอิสระในส�ข�ที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ผู้ที่ศึกษ�ต่อในระดับปริญญ�ตรีส�ยเทคโนโลยีหรือส�ยปฏิบัติก�รในส�ข�ที่เกี่ยวข้อง

 ๒) ระดับ ปวช. นับเฉพ�ะผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ที่ได้ง�นทำ�หรือประกอบอ�ชีพอิสระในส�ข�ที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ผูท้ีศ่กึษ�ต่อในระดบั ปวส. ในส�ข�ทีเ่กีย่วข้อง หรอืผูท้ีศ่กึษ�ต่อในระดบัปรญิญ�ตรสี�ยเทคโนโลยหีรอืส�ยปฏบิตักิ�ร 

ในส�ข�ที่เกี่ยวข้อง

 ๓) กรณมีผีูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ทีม่งี�นทำ�อยูก่่อนแล้ว (เกณฑ์ทห�ร บวช ต้องโทษจำ�คกุ เสยีชวีติ) ให้หกัจำ�นวน

ที่ใช้คำ�นวณออก

 ๔) ก�รทำ�ง�นหรือประกอบอ�ชีพอิสระต้องใช้คว�มรู้ทั้งหมดหรือคว�มรู้พื้นฐ�นในส�ข�วิช�ที่สำ�เร็จ 

ก�รศกึษ� เช่น จบท�งด้�นอเิลก็ทรอนกิส์เปิดร้�นซ่อมหรอืข�ยโทรศพัท์มอืถอื (สนิค้�/ผลติภณัฑ์ทีข่�ยสอดคล้องกบั

วิช�ชีพที่สำ�เร็จก�รศึกษ�) หรือจบบัญชีแต่ได้ง�นทำ�ด้�นก�รตล�ด เป็นต้น ถ้�มีเพียงธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่ระบุส�ข�/

ประเภท/ลักษณะของธุรกิจ ไม่นับให้ว่�เป็นก�รประกอบอ�ชีพอิสระในส�ข�ที่เกี่ยวข้อง

 ๕) ส�ข�ที่เกี่ยวข้อง พิจ�รณ�จ�กประเภทวิช�เป็นหลัก (อุตส�หกรรม พณิชยกรรม เกษตรกรรม ประมง 

คหกรรม ศิลปกรรม อุตส�หกรรมท่องเที่ยว อุตส�หกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีส�รสนเทศฯ) เช่น สำ�เร็จก�รศึกษ�

ส�ข�ช่�งไฟฟ้�ได้ง�นทำ�ด้�นอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่�ประกอบอ�ชีพในกลุ่มประเภทวิช�ช่�งอุตส�หกรรม หรือสำ�เร็จ 

ก�รศึกษ�ส�ข�บัญชีได้ง�นด้�นก�รตล�ดให้ถือว่�ประกอบอ�ชีพในกลุ่มประเภทวิช�พณิชยกรรม เป็นต้น
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วิธีการคำานวณ

จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ที่ได้ง�นทำ� และ/หรือศึกษ�ต่อ

และ/หรือประกอบอ�ชีพอิสระในส�ข�ที่เกี่ยวข้องภ�ยใน ๑ ปี

จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ทั้งหมด

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) ร�ยง�นสถิติก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�ในแต่ละระดับและส�ข�วิช�ร�ยปีก�รศึกษ� 

 ๒)  ร�ยง�นข้อมูลภ�วะก�รมีง�นทำ�ของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กสถ�นศึกษ� โดยสถ�นศึกษ�ต้องแจกแจง

ข้อมูล ดังนี้

  (๑)  จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ทั้งหมด

  (๒)  จำ�นวนผู้ได้ง�นทำ�ในส�ข�ที่เกี่ยวข้อง

  (๓)  จำ�นวนผู้ได้ง�นทำ�ไม่ตรงส�ข�

  (๔)  จำ�นวนผู้ศึกษ�ต่อในส�ข�ที่เกี่ยวข้อง

  (๕)  จำ�นวนผู้ศึกษ�ต่อไม่ตรงส�ข�

  (๖)  จำ�นวนผู้ว่�งง�นและไม่ได้ศึกษ�ต่อ

  (๗)  จำ�นวนผู้ที่มีง�นทำ�อยู่ก่อนแล้ว

แหล่งข้อมูล

 ๑) ฐ�นข้อมูลศูนย์กำ�ลังคนอ�ชีวศึกษ� (Vocational Co-operation) คณะกรรมก�รบริห�รคว�มร่วมมือ

ผลิตและพัฒน�ศักยภ�พกำ�ลังคนอ�ชีวศึกษ� (www.v-cop.net)

 ๒)  ระบบเครือข่�ยอินเทอร์เน็ตของศูนย์ปฏิบัติก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� (http://stat.

vec.go.th/) 

 ๓) แบบร�ยง�นที่ได้รับก�รรับรองจ�กหน่วยง�นต้นสังกัด/หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลที่ได้เผยแพร่ 

ไว้บนเวบ็ไซต์ หรอืระบบฐ�นข้อมลูของสถ�นศกึษ�ทีม่กี�รเผยแพร่แล้ว ทัง้นี ้ต้องมรี�ยละเอยีดของผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�

ร�ยบุคคลที่ชัดเจน

 ๔) ฐ�นข้อมลูร�ยง�น และเอกส�รอืน่ๆ ทีน่่�เชือ่ถอื ทัง้นี ้ต้องมรี�ยละเอยีดของผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ร�ยบคุคล

ที่ชัดเจนด้วย กรณีที่เป็นเพียงตัวเลขสรุปไม่นำ�ม�พิจ�รณ�

X  ๑๐๐
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ตัวบ่งชี้ที่	๒		ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำาเป็นในการทำางาน

คำาอธิบาย

 จำ�นวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้�ยทั้งในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. (โดยไม่นับรวมกรณีผู้เรียนในหลักสูตร 

เทียบโอนและผู้เรียนในหลักสูตรระยะสั้น) ที่สอบผ่�นก�รทดสอบจ�กข้อสอบกล�งในเชิงวิช�ก�รด้�นคว�มรู้และ

ทักษะที่จำ�เป็นในก�รทำ�ง�นของสถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) หรือหน่วยง�นอื่นๆ  

ที่ได้รับก�รรับรองจ�ก สมศ. เปรียบเทียบกับผู้ที่จะสำ�เร็จก�รศึกษ�ทั้งหมดในปีก�รศึกษ�นั้น 

นิยาม

 คว�มรูแ้ละทกัษะทีจ่ำ�เป็นในก�รทำ�ง�น หม�ยถงึ คว�มเข้�ใจในสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละส�ม�รถนำ�คว�มรูไ้ปประยกุต์

ใช้ประโยชน์ในด้�นต่�งๆ ได้ ประกอบด้วย คว�มส�ม�รถในก�รสือ่ส�ร คว�มส�ม�รถในก�รคดิ คว�มส�ม�รถในก�ร

แก้ปัญห� คว�มส�ม�รถในก�รใช้ทักษะชีวิต คว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยี

 ผู้เรียนชั้นปีสุดท้�ย หม�ยถึง ผู้ที่ลงทะเบียนครบทุกร�ยวิช�ต�มที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร ปวช. หรือ ปวส.  

(เป็นผู้เรียนในชั้นปี ๓ ของระดับ ปวช. และผู้เรียนชั้นปีที่ ๒ ของระดับ ปวส.) ไม่นับรวมกรณีผู้เรียนในหลักสูตร 

เทียบโอน และหลักสูตรระยะสั้น

ประเด็นการพิจารณา

 ร้อยละของจำ�นวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้�ยที่สอบผ่�นก�รทดสอบเชิงวิช�ก�รด้�นคว�มรู้และทักษะที่จำ�เป็น 

ในก�รทำ�ง�น (ภ�ษ� ก�รสื่อส�ร เทคโนโลยีส�รสนเทศ ทักษะเชิงตัวเลข ทักษะเชิงวิทย�ศ�สตร์ฯลฯ) ต่อจำ�นวน 

ผู้เรียนชั้นปีสุดท้�ยทั้งหมด 

วิธีการคำานวณ

จำ�นวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้�ยที่สอบผ่�นก�รทดสอบเชิงวิช�ก�ร

ด้�นคว�มรู้และทักษะที่จำ�เป็นในก�รทำ�ง�น

จำ�นวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้�ยทั้งหมด

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) จำ�นวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้�ยโดยจำ�แนกเป็นหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส.

 ๒) จำ�นวนผูเ้รยีนชัน้ปีสดุท้�ยทีส่อบผ่�นก�รทดสอบเชงิวชิ�ก�รด้�นคว�มรูแ้ละทกัษะทีจ่ำ�เป็นในก�รทำ�ง�น 

โดยจำ�แนกเป็นหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส.

X  ๑๐๐
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 ๓) ร�ยง�นผลก�รทดสอบจ�กสถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน) โดยจำ�แนก 

ต�มหลักสูตร ปวช. และ ปวส. หรือหน่วยง�นอื่นๆ ที่ได้รับก�รรับรองจ�ก สมศ. ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผลก�รทดสอบ 

ดังกล่�วให้คะแนนตัวบ่งชี้นี้เป็น ๐

ตัวบ่งชี้ที่	๓		ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ

คำาอธิบาย		

 จำ�นวนผูเ้รยีนทีส่อบผ่�นเกณฑ์ก�รทดสอบม�ตรฐ�นท�งวชิ�ชพี เปรยีบเทยีบกบัจำ�นวนผูเ้รยีนชัน้ปีสดุท้�ย

ทั้งหมด (ที่มีสิทธิ์สำ�เร็จก�รศึกษ�) โดยจำ�แนกต�มระดับคุณวุฒิที่เปิดสอนอย�่งครบถ้วน ซึ่งก�รทดสอบม�ตรฐ�น 

ท�งวิช�ชีพจะเป็นเครื่องมือในก�รสะท้อนคุณภ�พของผู้เรียนและผู้ที่จะสำ�เร็จก�รศึกษ� โดยคุณภ�พของผู้สำ�เร็จ

ก�รศึกษ�ทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิช�และส�ข�วิช�ต่�งๆ ต้องครอบคลุมสมรรถนะต�มม�ตรฐ�นอ�ชีพส�ข�วิช�

ในระดับคุณวุฒิก�รอ�ชีวศึกษ�

นิยาม

 ม�ตรฐ�นวิช�ชีพ หม�ยถึง ม�ตรฐ�นสมรรถนะของแต่ละส�ข�วิช�ชีพ ที่กำ�หนดขึ้นโดยสม�คมหรือองค์กร

วิช�ชีพในแต่ละส�ช�วิช�ชีพ หรืออย่�งน้อยโดยหน่วยง�นที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในแต่ละส�ข�วิช�ชีพที่เป็นที่ยอมรับ 

วิธีคำานวณ

จำ�นวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้�ยที่สอบผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นวิช�ชีพ

ผู้เรียนชั้นปีสุดท้�ยทั้งหมด (ที่มีสิทธิ์สำ�เร็จก�รศึกษ�)

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) จำ�นวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้�ยโดยจำ�แนกเป็นระดับ ปวช. และ ปวส.

 ๒) จำ�นวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้�ยที่สอบผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นวิช�ชีพ โดยจำ�แนกเป็นระดับ ปวช. และ ปวส.

 ๓) ร�ยง�นผลก�รทดสอบจ�กสม�คม องค์กรท�งวิช�ชีพ หรือสถ�บันอุดมศึกษ�ที่เชี่ยวช�ญท�งวิช�ชีพ 

ในส�ข�วชิ�ชพีต่�งๆ ทีไ่ด้รบัก�รรบัรองจ�ก สมศ. ทัง้นี ้ในกรณทีีไ่ม่มผีลก�รทดสอบดงักล่�วให้คะแนนตวับ่งชีน้ีเ้ป็น ๐

X  ๑๐๐
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ตัวบ่งชี้ที่	๔		ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำาไปใช้ประโยชน์

คำาอธิบาย

 จำ�นวนผลง�นที่เป็นโครงง�นวิช�ชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รแก้ปัญห�ต�ม

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงง�น/โครงก�ร โดยได้รับก�รรับรองก�รใช้ประโยชน์จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ

ร�งวัลในก�รประกวดระดับต่�งๆ นำ�เสนอในรูปของร้อยละ 

นิยาม

 โครงง�นหรือสิ่งประดิษฐ์ หม�ยถึง ชิ้นง�น/สิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนได้ใช้องค์คว�มรู้หรือประสบก�รณ์ที่ได้รับ 

ม�พัฒน�ขึ้น ซึ่งอ�จเป็นผลง�นที่เป็นส่วนหนึ่งของก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�หรือผลง�นที่ผู้เรียนสร้�งสรรค์ขึ้นเอง 

 ก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ หม�ยถึง ก�รที่โครงง�นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ผู ้ เรียนพัฒน�ขึ้นมีก�รนำ�ไปใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกสถ�นศึกษ� โดยต้องเป็นก�รใช้ประโยชน์อย่�งต่อเนื่องไม่น้อยกว่� ๖ เดือน  

ด้วยกลุ่มคน นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ง�น โดยก�รสุ่มตัวอย่�งจ�กกลุ่มบุคคล/หน่วยง�นต่�งๆ ที่นำ�ไปใช้ประโยชน์

 ก�รได้รับร�งวัล หม�ยถึง ก�รที่โครงง�นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนพัฒน�ขึ้นได้รับร�งวัลจ�กก�รประกวด 

แข่งขนั หรอืได้รบัก�รยกย่องเชดิชคูว�มส�ม�รถของผูเ้รยีนโดยหน่วยง�นหรอืองค์กรภ�ยนอกทีไ่ด้รบัก�รยอมรบั หรอื

ก�รแข่งขนัภ�ยในสถ�นศกึษ�ทีม่กีรรมก�รทีเ่ชีย่วช�ญในส�ข�ทีม่กี�รประกวดไม่น้อยกว่� ๓  คน โดยต้องมกีรรมก�ร

จ�กภ�ยนอกอย่�งน้อย ๑ คน รวมอยู่ด้วย  

  

ประเด็นการพิจารณา

 ร้อยละของจำ�นวนผลง�นที่เป็นโครงง�นท�งวิช�ชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์หรือ

ได้รบัร�งวลัต่อจำ�นวนผูเ้รยีนชัน้ปีสดุท้�ยก�รใช้ประโยชน์ให้นบัก�รนำ�ไปใช้จรงิตัง้แต่ระดบัสถ�นศกึษ� ชมุชน จนถงึ

ระดับช�ติและระดับน�น�ช�ติ

ค่านำ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงาน/รางวัล

๐.๕๐ ระดับภ�ยในสถ�นศึกษ�

๐.๗๐ ระดับจังหวัด ชุมชน

๐.๙๐ ระดับภ�ค

๑.๐๐ ระดับช�ติขึ้นไป
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องค์ประกอบการพิจารณา

 ๑) จำ�นวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้�ยที่ใช้เป็นตัวห�รคำ�นวณจ�กหลักเกณฑ์ดังนี้

  (๑) ระดับ ปวช. ไม่เกิน ๓ คน : ๑ ชิ้น

  (๒) ระดับ ปวส. ไม่เกิน ๒ คน : ๑ ชิ้น

 ก�รนับผลง�นให้นับผลง�นที่เกิดขึ้นในก�รเรียนชั้นปีสุดท้�ยเท่�นั้น

 ตัวอย่�ง วิทย�ลัย ก. มีผู้เรียนชั้นปีสุดท้�ยในปีใดๆ คือ ชั้น ปวช.๓ จำ�นวน ๓๑๗ คน ชั้น ปวส.๒ จำ�นวน  

๒๒๗ คน ดงันัน้ ตวัห�รของผูเ้รยีน ชัน้ ปวช.๓ จะเท่�กบั ๑๐๖ ชิน้ (๓๑๗ /๓) ชัน้ ปวส.๒ จะเท่�กบั ๑๑๔ ชิน้ (๒๒๗/๒) 

 ๒) ผลง�นชิ้นใดๆ ที่ได้รับร�งวัลในระดับต่�งๆ ภ�ยในปีเดียวกัน ให้นับร�งวัลสูงสุดเพียงร�งวัลเดียว

 ๓) ถ้�ผลง�นชิน้ใดๆ ทีไ่ด้รบัร�งวลัในระดบัสงูขึน้อกีในปีก�รศกึษ�ต่อๆ ไป ให้ส�ม�รถนำ�ไปคำ�นวณคะแนน

ในแต่ละปีก�รศึกษ�ที่ได้รับร�งวัลได้

 ๔) ผลง�นระดับกรมขึ้นไปให้ถือเป็นระดับช�ติได้

วิธีการคำานวณ

จำ�นวนผลง�นถ่วงนำ้�หนักที่เป็นโครงง�นท�งวิช�ชีพ

หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์หรือได้รับร�งวัล

จำ�นวนผลง�นของผู้เรียนชั้นปีสุดท้�ยทั้งหมด*

	 *	พิจารณาจากองค์ประกอบการพิจารณาข้อ	๑

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) จำ�นวนโครงง�น สิ่งประดิษฐ์ พร้อมหลักฐ�นก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับร�งวัลในระดับต่�งๆ 

พร้อมแสดงวิธีก�รคำ�นวณต�มที่ สมศ. กำ�หนด

 ๒) จำ�นวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้�ยในแต่ละปี โดยจำ�แนกเป็นหลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส.

แหล่งข้อมูล

 ฐ�นข้อมูลที่รวบรวมโครงง�นท�งวิช�ชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู ้เรียนที่บริห�รจัดก�รโดยหน่วยง�น  

ต้นสงักดั ซึง่มกีระบวนก�รในก�รพจิ�รณ�คดัเลอืกและเกบ็รวบรวมข้อมลูอย่�งเป็นระบบ (มกี�รระบปุระเภทผลง�น  

ชื่อผลง�น ผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเจ้�ของผลง�น ปีก�รศึกษ�หรือช่วงระยะเวล�ที่ดำ�เนินก�ร ระดับคุณภ�พ

ผลง�นหรือร�งวัลที่ได้รับ) หรืออย่�งน้อยเป็นฐ�นข้อมูลที่ดำ�เนินก�รโดยสถ�นศึกษ�เอง และได้มีก�รเผยแพร่หรือ

ร�ยง�นให้ส�ธ�รณชนรบัทร�บแล้ว เช่น ก�รเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของสถ�นศกึษ� หรอืในจลุส�รประช�สมัพนัธ์ เป็นต้น 

X  ๑๐๐
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ตัวบ่งชี้ที่	๕		ผลงานที่เป็นนวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์	งานสร้างสรรค์	หรืองานวิจัยของครูที่ได้นำาไปใช้ประโยชน์

คำาอธิบาย		

 จำ�นวนผลง�นที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ง�นสร้�งสรรค์ หรือง�นวิจัยของครูผู้สอนที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ 

ในก�รแก้ปัญห�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน หรือต�มวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงก�รวิจัยและร�ยง�นก�รวิจัยโดย 

ได้รับก�รรับรองก�รใช้ประโยชน์จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต่อจำ�นวนครูผู้สอน 

นิยาม

 ผลง�นที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ง�นสร้�งสรรค์ หรือง�นวิจัยที่ครูได้ใช้องค์คว�มรู้หรือประสบก�รณ์

พฒัน�ขึน้ ซึง่อ�จเป็นผลง�นวชิ�ก�ร/ตำ�ร�/หนงัสอืทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน หรอืผลง�นทีค่รคูดิค้น 

ขึ้นเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

 ครูประจำ� หม�ยถึง ผู้สอนที่มีเวล�ปฏิบัติก�รสอนในปีก�รศึกษ�นั้น ตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป ไม่นับรวมครู 

ที่ล�ศึกษ�ต่อ และครูที่ไปช่วยร�ชก�รในปีก�รศึกษ�นั้นตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป

 ก�รใช้ประโยชน์ หม�ยถึง ผลง�นที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ง�นสร้�งสรรค์ หรือง�นวิจัยนั้นได้มีก�ร 

นำ�ไปใช้ประโยชน์ในด้�นต่�งๆ อ�ทิเช่น ก�รให้บริก�รวิช�ก�ร (สอน บรรย�ย ฝึกอบรม) ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน  

ก�รเขียนตำ�ร� แบบเรียน ก�รใช้คว�มรู้ในด้�นเกษตรกรรม ก�รช่�งเทคนิค ก�รอุตส�หกรรม ก�รอ�ชีพ หรือนำ�ไป 

พัฒน�ต่อยอดในเชิงพ�ณิชย์ โดยก�รสุ่มตัวอย่�งจ�กกลุ่มบุคคล/หน่วยง�นต่�งๆ ที่นำ�ไปใช้ประโยชน์

 ก�รได้รับร�งวัล หม�ยถึง ผลง�นที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ง�นสร้�งสรรค์ หรือง�นวิจัยที่ครูพัฒน�ขึ้น  

ได้รบัร�งวลัจ�กก�รจดัประกวด แข่งขนั ก�รยกย่องเชดิชคูว�มส�ม�รถของครใูนก�รผลติผลง�นนวตักรรม สิง่ประดษิฐ์

ง�นสร้�งสรรค์ หรือง�นวิจัยดังกล่�วจ�กองค์กรที่ได้รับก�รยอมรับในส�ข�วิช�นั้นๆ รวมถึงผลง�นที่ได้รับก�รได้รับ

ก�รจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรด้วย

 ก�รได้รบัร�งวลัหรอืก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ ให้ส�ม�รถนบัรวมผลง�นทีเ่ป็นนวตักรรม สิง่ประดษิฐ์ ง�นสร้�งสรรค์ 

หรอืง�นวจิยัทีพ่ฒัน�ขึน้ม�ในอดตีแต่มกี�รนำ�ม�ใช้ประโยชน์หรอืได้รบัร�งวลัในปีทีป่ระเมนิ ก�รวดัตวับ่งชีน้ีใ้ช้ข้อมลู

เฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง โดยจะไม่นับซำ้�ห�กผลง�นที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ง�นสร้�งสรรค์ หรือง�นวิจัยได้รับร�งวัล

แล้ว/มกี�รนำ�ไปใช้ประโยชน์แล้วในปีทีผ่่�นม� ยกเว้นกรณมีกี�รได้รบัร�งวลัจ�กระดบัอืน่หรอืมกี�รใช้ประโยชน์เพิม่ขึน้ 

ในประเด็นอื่น หรือก�รใช้ประโยชน์ในประเด็นเดิมแต่ขย�ยวงไปในกลุ่มเป้�หม�ยอื่น ทั้งนี้ก�รได้รับร�งวัลหรือ 

ก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์หรือในแต่ละระดับให้มีคว�มสำ�คัญแตกต่�งกัน

ประเด็นพิจารณา

 ร้อยละของจำ�นวนผลง�นที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ง�นสร้�งสรรค์ หรือง�นวิจัยของครูที่ได้นำ�ไปใช้

ประโยชน์ต่อจำ�นวนครูที่มีเวล�ปฏิบัติก�รสอนในปีก�รศึกษ�นั้นตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป เฉลี่ย ๓ ปีก�รศึกษ� โดยนับ 

ผลง�นที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ง�นสร้�งสรรค์ หรือง�นวิจัยของครูที่ครอบคลุมกระบวนก�รต่อไปนี้
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 ๑) มีก�รระบุปัญห�

 ๒) มีเป้�ประสงค์

 ๓) มีวิธีก�รดำ�เนินก�ร

 ๔) มีก�รเก็บและบันทึกข้อมูล

 ๕) มีก�รวิเคร�ะห์และสรุปผลคว�มรู้ที่ได้จ�กก�รดำ�เนินก�ร

									หมายเหตุ ไม่นับรวมวิทย�นิพนธ์หรือผลง�นที่เป็นส่วนหนึ่งของก�รศึกษ�

องค์ประกอบการพิจารณา

 ๑) ครู ๑ คน ต้องทำ�ผลง�นอย่�งน้อย ๑ ชิ้น ตัวอย่�ง โรงเรียนแห่งหนึ่งมีครู ๑๐๐ คน ต้องมีผลง�นของ 

ครูประจำ�ทั้งหมดอย่�งน้อย ๑๐๐ ชิ้น

 ๒) ผลง�นครูร่วมกับผู้เรียนนับให้เป็น ๑ ชิ้นได้ แต่จะนำ�ไปนับซำ้�เป็นผลง�นผู้เรียนอีกไม่ได้

 ๓) ผลง�นร่วมกับครูท่�นอื่นที่อยู่ต่�งสถ�นศึกษ�นับให้เป็น ๑ ชิ้นได้ แต่ต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่�ร้อยละ 

๒๕ (มีก�รลงน�มรับรองของคณะผู้พัฒน�ผลง�นชิ้นนั้นๆ) 

 ๔) ผลง�นของครูร่วมกับหน่วยง�น/องค์กรอื่น นับให้เป็น ๑ ชิ้นง�นได้ แต่ต้องระบุชื่อผู้ร่วมในก�รพัฒน�

ผลง�นนั้นๆ ไว้อย่�งชัดเจน และต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่� ร้อยละ ๒๕ (มีก�รลงน�มรับรองของคณะผู้พัฒน�ผลง�น

ชิ้นนั้นๆ)  

 ๕) ง�นวิจัยที่ไม่ได้รับร�งวัลแต่ได้รับก�รคัดเลือกให้ตีพิมพ์ หรือนำ�เสนอในรูปของโปสเตอร์จ�ก 

หน่วยง�นระดบัช�ต ิเช่น สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รวจิยัแห่งช�ต ิ(วช.) สำ�นกัง�นเลข�ธกิ�รสภ�ก�รศกึษ� (สกศ.) หรอื 

หน่วยง�นที่เป็นที่ยอมรับให้นับเป็นผลง�นได้

 ๖) ผลง�นระดับกรมขึ้นไปให้ถือเป็นระดับช�ติได้

ค่านำา้หนกั ระดับคุณภาพผลงาน/รางวัล

๐.๕๐ ระดับภ�ยในสถ�นศึกษ�

๐.๗๐ ระดับจังหวัด ชุมชน

๐.๙๐ ระดับภ�ค

๑.๐๐ ระดับช�ติขึ้นไป
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วิธีการคำานวณ

จำ�นวนผลง�นถ่วงนำ้�หนักที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

ง�นสร้�งสรรค์ หรือง�นวิจัยของครทูี่ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์

จำ�นวนผลง�นครูประจำ�ทั้งหมด*

	 						*	พิจารณาจากองค์ประกอบการพิจารณา	ข้อ	๑

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) จำ�นวนผลง�นที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ง�นสร้�งสรรค์ หรือง�นวิจัย พร้อมหลักฐ�นก�รนำ�ไปใช้

ประโยชน์ หรือได้รับร�งวัลในระดับต่�งๆ พร้อมแสดงวิธีก�รคำ�นวณต�มที่ สมศ. กำ�หนด

 ๒) จำ�นวนครูทั้งหมดในแต่ละปีก�รศึกษ�

 ๓)  กรณีที่หน่วยง�นภ�ยนอกสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�ภ�ครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ

ที่มีก�รนำ�ผลง�นที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ง�นสร้�งสรรค์ หรือง�นวิจัยของสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�ไปใช้ให้ 

เกดิประโยชน์  สถ�นศกึษ�ต้องแสดงเอกส�รหลกัฐ�นทีช่ดัเจน พร้อมทัง้ระบผุลของก�รนำ�ง�นวจิยัหรอืง�นสร้�งสรรค์

ไปใช้ประโยชน์

แหล่งข้อมูล

 ๑) ฐ�นข้อมลูสือ่และนวตักรรมของสำ�นกัม�ตรฐ�นก�รอ�ชวีศกึษ�และวชิ�ชพี กลุม่ม�ตรฐ�นสือ่และนวตักรรม 

(http://bsq.vec.go.th/innovation) สำ�หรบัสถ�นศกึษ�อ�ชวีศกึษ�สงักดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ�  

 ๒) ฐ�นข้อมูลของสำ�นักบริห�รง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน ที่แสดงผลง�นนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ์ ง�นสร้�งสรรค์ หรือง�นวิจัยของครูสำ�หรับสถ�นศึกษ�เอกชนประเภทอ�ชีวศึกษ� (ถ้�มี) 

 ๓) ฐ�นข้อมูลหรือเอกส�รรับรองของหน่วยง�นภ�ยนอกที่แสดงถึงก�รนำ�ผลง�นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

ง�นสร้�งสรรค์ หรือง�นวิจัยของครูไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับร�งวัล 

ตัวบ่งชี้ที่	๖		ผลการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน	

คำาอธิบาย		

 ผลก�รดำ�เนินง�นเชิงปริม�ณด้�นก�รให้บริก�รวิช�ก�รหรือวิช�ชีพของแต่ละส�ข�ง�นที่สถ�นศึกษ� 

เปิดสอน เฉพ�ะกิจกรรม/โครงก�รที่จัดให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติง�น เพื่อเป็นก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ทักษะฝีมือ

ของผู้เรียนในแต่ละส�ข�ง�นหรือส�ข�วิช�ชีพผ่�นกระบวนก�รเรียนรู้ในสถ�นก�รณ์จริง

X  ๑๐๐
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นิยาม

 ผลก�รให้บริก�รวิช�ก�รและวิช�ชีพ หม�ยถึง คว�มครอบคลุมในก�รบริก�รวิช�ก�รหรือวิช�ชีพแก่ชุมชน 

องค์กรภ�ครัฐ เอกชน หน่วยง�นด้�นต่�งๆ สถ�บันก�รศึกษ�ของแต่ละส�ข�ที่เปิดสอน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

ในก�รให้บริก�รวิช�ก�รและวิช�ชีพดังกล่�ว

ประเด็นการพิจารณา

 ๑) แต่ละส�ข�ง�นมีจำ�นวนผู้เรียนที่เข้�ร่วมกิจกรรมก�รบริก�รวิช�ก�รหรือวิช�ชีพไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๖๐ 

ของผู้เรียนทั้งหมด

 ๒) แต่ละส�ข�ง�นมีจำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้เรียนที่เข้�ร่วมกิจกรรมก�รบริก�รวิช�ก�รหรือวิช�ชีพ 

ไม่น้อยกว่� ๑๖ ชั่วโมงต่อปี 

 ๓) แต่ละส�ข�ง�นให้บริก�รวิช�ก�รหรือวิช�ชีพต่อชุมชนไม่น้อยกว่� ๒ โครงก�รต่อปี

 ๔) แต่ละส�ข�ง�นให้บริก�รวิช�ก�รหรือวิช�ชีพต่อหน่วยง�นหรือองค์กรอื่นไม่น้อยกว่� ๒ แห่งต่อปี

 ๕) แต่ละส�ข�ง�นให้บริก�รวิช�ก�รหรือวิช�ชีพต่อสถ�นศึกษ�อื่นไม่น้อยกว่� ๒ แห่งต่อปี

องค์ประกอบการพิจารณา

 ๑) ก�รนับจำ�นวนผู้เรียนไม่ส�ม�รถนับซำ้�ได้ เนื่องจ�กวัตถุประสงค์ของตัวบ่งชี้นี้มุ่งให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ

โอก�สในก�รฝึกทักษะผ่�นกระบวนก�รก�รให้บริก�รวิช�ก�รอย่�งทั่วถึงและเท่�เทียม ก�รที่สถ�นศึกษ�จะจัดให้ 

ผู้เรียนเฉพ�ะบ�งกลุ่มได้บริก�รวิช�ก�ร โดยอ้�งว่�ผู้เรียนบ�งกลุ่ม บ�งคน อ�จสร้�งคว�มเสียห�ยให้แก่ผู้รับบริก�ร 

ย่อมเป็นหน้�ที่ของสถ�นศึกษ�ในก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ทักษะของผู้เรียนร�ยบุคคลอย่�งเหม�ะสมต�มศักยภ�พ

 ๒) ถ้�ในกรณีที่ ๑ โครงก�รมีกลุ่มเป้�หม�ยหล�ยกลุ่ม ให้นับจำ�นวนโครงก�รต�มจำ�นวนกลุ่มได้ในกรณี 

ทีม่กี�รดำ�เนนิโครงก�รคนละวนักนั และมกี�รปรบัเนือ้ห�ส�ระของโครงก�รให้เข้�กบับรบิทของแต่ละกลุม่เป้�หม�ย

เท่�นั้น

วิธีการคำานวณ	

จำ�นวนส�ข�ง�นท่ีดำ�เนินก�รครบทุกประเด็นพิจ�รณ�

จำ�นวนส�ข�ง�นที่เปิดสอนทั้งหมด *

	 *	ในกรณีที่ส�ข�วิช�ใดๆ ไม่มีส�ข�ง�นย่อย ก�รนับจำ�นวนส�ข�ง�นให้นับส�ข�วิช�นั้นๆ เทียบหน่วยเป็นส�ข�ง�นแทน

X  ๑๐๐
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ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) จำ�นวนและร�ยชื่อส�ข�ง�นทั้งหมดที่สถ�นศึกษ�เปิดสอน

 ๒) จำ�นวนและร�ยชื่อส�ข�ง�นที่ดำ�เนินก�รได้ต�มเกณฑ์

 ๓) ร�ยชื่อและข้อมูลจำ�นวนเวล�ของผู้เรียนร�ยบุคคลที่ได้เข้�ร่วมก�รให้บริก�รวิช�ก�รหรือวิช�ชีพ 

 ๔) ร�ยชื่อชุมชน หน่วยง�น และสถ�นศึกษ�ที่ได้รับบริก�รวิช�ก�ร/ วิช�ชีพ พร้อมร�ยง�นผลก�รประเมิน

โครงก�ร

 ๕) เอกส�รข้อมูลหลักฐ�นของชุมชน หน่วยง�น หรือสถ�นศึกษ�อื่นที่เกี่ยวข้อง 

แหล่งข้อมูล	

 ฐ�นข้อมูลด้�นก�รให้บริก�รวิช�ก�รหรือวิช�ชีพของสถ�นศึกษ�

ตัวบ่งชี้ที่	๗		ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

คำาอธิบาย

 ผลก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�ในก�รจัดก�รเรียนรู้และก�รฝึกทักษะของผู้เรียน โดยคว�มร่วมมือ 

ของสถ�นประกอบก�ร หน่วยง�น ภ�คีเครือข่�ยที่เกี่ยวข้อง เน้นก�รฝึกปฏิบัติจริงทั้งในสถ�นศึกษ�และ 

สถ�นประกอบก�ร เพื่อเพิ่มทักษะทุกด้�นในส�ข�วิช�ชีพนั้นๆ จ�กก�รประส�นคว�มร่วมมือของทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภ�คธุรกิจ อุตส�หกรรม หรือภ�คชุมชน ตลอดจนหน่วยง�นภ�ยนอกที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในส�ข�วิช�ชีพ 

นิยาม

 ก�รเรียนรู้จ�กประสบก�รณ์จริง หม�ยถึง ก�รที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยก�รปฏิบัติง�นจริงผ่�นระบบคว�ม 

ร่วมมือกับสถ�นประกอบก�ร หรือหน่วยง�นภ�คี/เครือข่�ยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่นับรวมก�รฝึกง�นต�มหลักสูตร

ประเด็นการพิจารณา

 ๑) แต่ละส�ข�ง�นมีจำ�นวนผู้เรียนที่ได้เรียนโดยระบบคว�มร่วมมือในสถ�นประกอบก�ร หรือหน่วยง�น

ภ�คี/เครือข่�ยที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนทั้งหมด

 ๒) แต่ละส�ข�ง�นมีจำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้เรียนที่ได้เรียนโดยระบบคว�มร่วมมือในสถ�นประกอบก�ร 

หรือหน่วยง�นภ�คี/เครือข่�ยที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่� ๒๐ ชั่วโมงต่อปี สำ�หรับระดับ ปวช. และไม่น้อยกว่� ๑๐ ชั่วโมง

ต่อปี สำ�หรับระดับ ปวส. 
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 ๓) แต่ละส�ข�ง�นดำ�เนินก�รให้ผู้เรียนที่เรียนโดยระบบคว�มร่วมมือทุกคน และได้รับก�รนิเทศจ�กครูฝึก  

ในสถ�นประกอบก�ร แต่กรณีที่ไม่มีสัญญ�คว�มร่วมมืออย่�งเป็นท�งก�รส�ม�รถใช้หนังสือขอคว�มร่วมมือและ

หนงัสอืตอบรบัคว�มร่วมมอืระหว่�งสถ�นศกึษ� สถ�นประกอบก�ร หน่วยง�น หรอืภ�คเีครอืข่�ยทีเ่กีย่วข้องแทนได้

องค์ประกอบการพิจารณา

 ห�กเป็นก�รศึกษ�ดูง�นจะนับให้ได้ในกรณีที่เป็นก�รศึกษ�ดูง�นที่ตรงกับส�ข�วิช�ชีพของผู ้เรียน  

โดยต้องมรี�ยง�นสรปุผลก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นร�ยบคุคลด้วย และต้องมหีนงัสอืขอคว�มร่วมมอืหรอืหนงัสอืตอบรบั 

คว�มร่วมมือด้วย

วิธีคำานวณ

จำ�นวนส�ข�ง�นที่ดำ�เนินก�รต�มประเด็นก�รพิจ�รณ�

ได้ครบทุกร�ยก�ร X ๑๐๐
จำ�นวนส�ข�ง�นที่เปิดสอนทั้งหมด*

	 *	ในกรณีที่ส�ข�วิช�ใดๆ ไม่มีส�ข�ง�นย่อย ก�รนับจำ�นวนส�ข�ง�นให้นับส�ข�วิช�นั้นๆ เทียบหน่วยเป็นส�ข�ง�นแทน

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) จำ�นวนส�ข�ง�นที่เปิดสอน

 ๒) ร�ยง�นผลก�รฝึกประสบก�รณ์ พร้อมทั้งผลก�รประเมินก�รฝึกประสบก�รณ์ที่ประเมินโดยครูนิเทศ

จ�กสถ�นประกอบก�ร จำ�แนกต�มส�ข�ง�นที่เปิดสอนร�ยปี

 ๓) สัญญ�คว�มร่วมมืออย่�งเป็นท�งก�รระหว่�งสถ�นศึกษ�และสถ�นประกอบก�ร หน่วยง�นหรือภ�คี

เครือข่�ยที่เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้ที่	๘		ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา

	 ๘.๑		ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

คำาอธิบาย		

 คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� ถือเป็นคณะบุคคลของสถ�นศึกษ�ที่มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�หนดนโยบ�ย  

แผนพัฒน� ตลอดจนกรอบทิศท�งก�รดำ�เนินง�นต�มบทบัญญัติกฏหม�ยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดก�รกำ�กับดูแล 
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และขับเคลื่อนสถ�นศึกษ� ให้มีก�รควบคุมและตรวจสอบก�รดำ�เนินง�น เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจว่�สถ�นศึกษ� 

จะดำ�เนินก�รบรรลุผลสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว ภ�ยใต้หลัก 

ธรรม�ภิบ�ล 

นิยาม

 คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� หม�ยถึง คณะบุคคลที่ได้รับก�รสรรห�และแต่งตั้งต�มพระร�ชบัญญัติ  

ก�รอ�ชีวศึกษ� และกรรมก�รบริห�รสถ�นศึกษ�ต�มม�ตร� ๓๐ แห่งพระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

รวมทั้งองค์คณะบุคคลที่สถ�นศึกษ�แต่งตั้งขึ้นเพื่อทำ�หน้�ที่เป็นคณะกรรมก�รของสถ�นศึกษ�นั้นๆ ในกรณีที่ 

สถ�นศึกษ�มีเหตุจำ�เป็นใดๆ ที่ยังไม่ส�ม�รถสรรห�และแต่งตั้งคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ได้ต�มที่พระร�ชบัญญัติ

ก�รศึกษ�แห่งช�ติ หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับสถ�นศึกษ�นั้นๆ กำ�หนดไว้

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ

(มี/ไม่มี)

ผลการ

ดำาเนินงานมี

คุณภาพ

(มี/ไม่มี)

๑ องค์ประกอบและก�รได้ม�ของคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�เป็นไปตามหลักเกณฑ์	

ที่กำาหนด

๒ คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�มีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศท�งและ

นโยบ�ย และมีการกำากับดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๓ คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�มีก�รปฏิบัติต�มบทบ�ทหน้�ที่ครบถ้วนตามที่กฎหมาย

กำาหนด	(ดูรายละเอียดหน้าถัดไป)

๔ คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�มีก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผน

ยุทธศ�สตร์/แผนประจำ�ปี อย่�งน้อยปีละ ๒ ครั้ง และมีผลการกำากับติดตามการ

ประเมินผู ้บริหารสถานศึกษา	 และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา	

อย่างน้อย	๒	ครั้ง	ในรอบวาระการดำารงตำาแหน่ง

๕ คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�มีก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ลและกำ�กับดูแลให้

สถ�นศกึษ�ดำ�เนนิง�นต�มหลกัธรรม�ภบิ�ลครบถ้วนทกุประเดน็ โดยมผีลการประเมนิ

จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากการสรรหาอย่างเป็นระบบและมีการนำาผลการ

ประเมินไปปรับปรุง	



29

คณะกรรมการมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำาหนด	มีดังนี้

 ๑) อนุมัติแผนพัฒน�ของสถ�นศึกษ�ให้สอดคล้องกับนโยบ�ยก�รศึกษ�ของช�ติ

 ๒) ออกข้อบังคับระเบียบ และประก�ศของสถ�นศึกษ�เกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รของสถ�นศึกษ�

 ๓) พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบหลักสูตรของสถ�นศึกษ�ให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นที่คณะกรรมก�ร 

ก�รอ�ชีวศึกษ�กำ�หนด

 ๔) พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นชอบในก�รเข้�ร่วมดำ�เนินก�รจัดตั้งศูนย์วิจัยห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติก�ร 

เพื่อพัฒน�ก�รอ�ชีวศึกษ�และก�รฝึกอบรมวิช�ชีพกับสถ�นประกอบก�รหรือภ�คเอกชน

 ๕) กำ�กับม�ตรฐ�นก�รศึกษ� ควบคุมคุณภ�พ ติดต�ม ตรวจสอบและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�ของ 

สถ�นศึกษ�ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รอ�ชีวศึกษ�

 ๖) แต่งตั้งคณะกรรมก�ร คณะอนุกรรมก�ร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อพิจ�รณ�และเสนอคว�มเห็น 

ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหม�ยให้ปฏิบัติก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใดอันอยู่ในอำ�น�จและหน้�ที่ของสถ�นศึกษ�

 ๗) กำ�หนดนโยบ�ย ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับก�รบริห�รก�รเงินและทรัพย์สินของสถ�นศึกษ� 

องค์ประกอบการพิจารณา

 ๑)  คำ�ว่� “อย่�งต่อเนื่อง” พิจ�รณ�จ�กก�รดำ�เนินก�รของสถ�นศึกษ�อย่�งน้อยภ�คเรียนละ ๑ ครั้ง

 ๒) กรณีที่มีสถ�นศึกษ�บ�งแห่งกำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�ขึ้นเองให้พิจ�รณ�

เทียบเคียงคว�มครอบคลุม ไม่ควรกำ�หนดน้อยเกินไป แต่ห�กมีกระบวนก�รในก�รกำ�หนดที่เป็นท�งก�ร เชื่อถือได้ 

(เช่น มีผู้ทรงคุณวุฒิ/องค์กรภ�ยนอกร่วมกำ�หนด) และดำ�เนินก�รได้ครบถ้วน ก็ส�ม�รถพิจ�รณ�นับให้ได้ แต่ต้องมี

ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภ�ยนอกในก�รให้สถ�นศึกษ�ปรับปรุงให้เหม�ะสมในปีต่อไป 

	 ๓) ก�รกำ�กับดูแลสถ�นศึกษ�พิจ�รณ�จ�กร�ยง�นก�รประชุมที่แสดงให้เห็นถึงก�รกำ�กับติดต�มของ 

คณะกรรมก�ร ต�มวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศท�ง และนโยบ�ยที่กำ�หนดไว้ อย่�งน้อยภ�คเรียนละ ๑ ครั้ง

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) ร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� และร�ยง�นก�รประชุมที่เกี่ยวข้อง

 ๒) ประก�ศ ระเบียบ คำ�สั่งที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

 ๓) ร�ยง�นผลก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�
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๘.๒	ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

คำาอธิบาย

 ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รผลักดันก�รกำ�หนดนโยบ�ยแผนง�น และกลยุทธ์ในก�ร 

ดำ�เนินง�นเพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผลภ�ยใต้ระบบก�รบริห�รจัดก�รที่ดี และมีระบบตรวจสอบ 

ก�รทำ�ง�นต�มภ�รกิจของสถ�นศึกษ� ตลอดจนจัดให้มีก�รติดต�มและประเมินผลก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง  

เพื่อปรับปรุงก�รทำ�ง�นและพัฒน�ก�รทำ�ง�นที่ดีขึ้น 

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ	

(มี/ไม่มี)

ผลการ

ดำาเนินงานมี

คุณภาพ

(มี/ไม่มี)

๑ ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�มีก�รเผยแพร่วิสัยทัศน์ นโยบ�ย เป้�หม�ยและกลยุทธ์ ในก�ร

สร้�งคว�มร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นต่�งๆ เพื่อส่งเสริมก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

อย่�งต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการประเมินผลการดำาเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์		

(โดยผูต้รวจสอบภายนอก)	เพือ่นำาผลการประเมนิมากำาหนดเป้าหมาย	กลยทุธ์	และ

แผนการดำาเนนิงานให้สอดคล้องต่อความเป็นจรงิและเกดิประโยชน์ต่อสถานศกึษา

และชุมชน

๒ ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�มีก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมทั้งในสถ�นศึกษ�และนอกสถ�นศึกษ�

โดยมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การจัดประชุมบุคลากรทั้งองค์กร

อย่างน้อย	๒	ครั้งต่อปี	เป็นต้น

๓ ผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ�มกี�รควบคมุอตัร�ส่วนคร ู: ผูเ้รยีน ให้เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น

ของหน่วยง�นต้นสังกัด ครบทุกสาขางาน (ผู้บริห�รอ�จแก้ปัญห�ด้วยก�รห�ผู้สอน

เพิ่ม เช่น จ้�งครูอัตร�จ้�ง หรือห�ผู้มีคว�มรู้ในชุมชนนั้นๆ ม�ช่วยสอน เป็นระยะเวล� 

๙ เดือนขึ้นไป เป็นต้น)

๔ ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�มีก�รกำ�กับดูแลอัตร�ส่วนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� (Success rate) 

รวมทั้งเกณฑ์ม�ตรฐ�นในก�รจัดก�รศึกษ�ด้�นบุคล�กร พื้นที่เครื่องมือ อปุกรณ์และ 

ทรพัย�กรอืน่ ให้เกดิคว�มคุม้ค่�ในก�รจดัก�รศกึษ�อย่างต่อเนือ่ง

๕ ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�มีก�รน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ 

ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่�งเป็นรูปธรรมอย่�งชัดเจน และ 

เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง
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องค์ประกอบการพิจารณา

 ๑) คำ�ว่� “อย่�งต่อเนื่อง” พิจ�รณ�จ�กก�รดำ�เนินก�รของสถ�นศึกษ�อย่�งน้อยภ�คเรียนละ ๑ ครั้ง

 ๒) ก�รรบัฟังคว�มคดิเหน็อย่�งต่อเนือ่งต้องอย่�งน้อยภ�คเรยีนละ ๑ ครัง้ และถ้�มภี�คฤดรู้อนกต้็องนำ�ม�

พิจ�รณ�ด้วย

 ๓) ก�รรบัฟังคว�มคดิเหน็ทำ�ได้โดยก�รเชญิบคุคลภ�ยนอกทีเ่กีย่วข้องหรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี (Stakeholder) 

เข้�ม�รับฟังก�รชี้แจง แล้วเปิดโอก�สให้แสดงคว�มคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือ ก�รจัดประชุมบุคล�กรทั้งองค์กร 

อย่�งน้อย  ๒ ครั้งต่อปี เป็นต้น

 ๔) ม�ตรฐ�นอัตร�ส่วนของครูต่อผู้เรียน พิจ�รณ�จ�กม�ตรฐ�นก�รประกันคุณภ�พภ�ยในของ สอศ. โดย

ใช้เกณฑ์ +/- ๒๐% จ�กอัตร�ส่วน ดังนี้ 

  (๑) วิทย�ลัยเกษตรและเทคโนโลยี ไม่เกิน ๑ : ๓๐

  (๒) วิทย�ลัยเทคนิคและวิทย�ลัยก�รอ�ชีพ ไม่เกิน ๑ : ๓๐

  (๓)  วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ� ไม่เกิน ๑ : ๓๕

  (๔)  วิทย�ลัยส�รพัดช่�ง

   - หลักสูตรระยะสั้นด้�นอุตส�หกรรม ๑ : ๒๐

   - หลักสูตรระยะสั้นด้�นพ�ณิชยกรรม ๑ : ๓๐

   - หลักสูตรระยะสั้นด้�นคหกรรม ๑ : ๒๕

   - ถ้�หลักสูตร ปวช., ปวส. เทียบต�มวิทย�ลัยทั่วไป

 กรณีสถ�นศึกษ�เอกชน โดยปกติเกณฑ์ของ สช. จะสูงกว่� (เช่น ภ�คทฤษฎี ๑ : ๓๐ ภ�คปฏิบัติ ๑ : ๑๕) 

แต่จะเกิดคว�มย�กลำ�บ�กในก�รประเมิน ให้ใช้หลักก�รของ สอศ. ต�มข้อ ๔) เทียบเคียงแทนได้ (รวมทั้งวิทย�ลัย

อ�ชีวศึกษ�เทศบ�ลด้วย)

	 หมายเหตุ: (๑) คิดจำ�แนกเป็นส�ข�ง�น 

   (๒) แม้ว่�ครูบ�งคนจะสอนหล�ยส�ข�ง�นให้นับซำ้�ภ�ยในส�ข�วิช�เดียวกันได้ แต่ไม่ใช่ก�ร 

     คิดสัดส่วนแบบภ�พรวมทั้งสถ�นศึกษ� ซึ่งไม่ตรงวัตถุประสงค์

 ๕) ผู้มีคว�มรู้ในชุมชน หม�ยถึง ผู้ที่มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญท�งวิช�ชีพนั้นๆ ที่อ�ศัยอยู่หรือไม่ได้อ�ศัยอยู่

ในชุมชนนั้นก็ได้ โดยพิจ�รณ�ให้เฉพ�ะผู้ที่สถ�นศึกษ�จ้�งหรือเชิญม�สอนตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป ในแต่ละปีก�รศึกษ�

เท่�นั้น (ไม่ครบ ๙ เดือนในปีก�รศึกษ�ใดๆ ไม่นำ�ม�พิจ�รณ�)

 ๖) คว�มคุ้มค่� พิจ�รณ�จ�กงบประม�ณในก�รลงทุนประกอบกับคว�มจำ�เป็น เช่น จำ�นวนรอบของก�ร 

ใช้ง�น/คว�มถี่ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งระดับท้องถิ่น ระดับช�ติ รวมทั้งงบประม�ณ/ทรัพย�กรที่ใช้ดำ�เนินก�ร 

เทียบกับจำ�นวนกลุ่มเป้�หม�ยผู้ใช้ประโยชน์ (Cost per head)

 ๗) สถ�นศึกษ�พอเพียงแบบอย่�ง พิจ�รณ�จ�กก�รได้รับร�งวัลหรือได้รับประก�ศเกียรติคุณยกย่อง 
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ชมเชยด้�นคว�มพอเพียงจ�กองค์กร/หน่วยง�นภ�ยนอก หรือก�รได้รับก�รร้องขอจ�กสถ�นศึกษ�อื่น หรือองค์กร/

หน่วยง�นภ�ยนอกให้สนับสนุนช่วยเหลือด้�นคว�มพอเพียง หรือก�รที่มีสถ�นศึกษ�อื่น หรือองค์กร/หน่วยง�น

ภ�ยนอกเข้�ม�ศกึษ�ดงู�นด้�นคว�มพอเพยีง แต่ต้องอย่�งน้อยปีก�รศกึษ�ละ ๒ แห่ง หรอืมกี�รจดัก�รสอน/จดักจิกรรม 

ด้�นคว�มพอเพียงและมีบุคคลภ�ยนอกม�เข้�ร่วมกิจกรรมอย่�งต่อเนื่อง

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� 

 ๒) แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติง�นประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

 ๓) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนในก�รประชุมคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

ตัวบ่งชี้ที่	๙		ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ		

คำาอธิบาย

 ประเมินคว�มส�ม�รถด้�นก�รใช้ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศของสถ�นศึกษ�ในก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�งๆ  

โดยมีก�รจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลที่ส�ม�รถเชื่อมโยงข้อมูลอย่�งเป็นระบบและมีประสิทธิภ�พ ครอบคลุมภ�รกิจด้�น

ก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร เช่น ระบบส�รสนเทศของนักศึกษ� (ง�นทะเบียน ง�นวัดประเมินผล ง�นปกครอง ฯลฯ)  

ก�รบริห�รง�นบุคคล ก�รบริห�รงบประม�ณ และก�รบริห�รทั่วไป โดยมีผู้รับผิดชอบในก�รกำ�กับดูแลระบบ 

ฐ�นข้อมูลส�รสนเทศ มีก�รประเมินประสิทธิภ�พและคว�มปลอดภัยของระบบฐ�นข้อมูล ก�รทำ�ง�นประส�นกัน

เป็นเครือข่�ยของสถ�นศึกษ�รวมทั้งมีก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

นิยาม

 ระบบฐ�นข้อมูล หม�ยถึง ก�รจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่�งเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

บำ�รุงรักษ�ข้อมูลส�รสนเทศให้มีคว�มถูกต้อง ทันสมัย และส�ม�รถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่�งรวดเร็วในเวล�ที่ต้องก�ร 

และลดคว�มซำ้�ซ้อนของข้อมูล  ระบบฐ�นข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยก�รกำ�หนดระบบคว�มปลอดภัยของข้อมูล

และสิทธิก�รเข้�ถึงข้อมูล ระบบบริห�รคว�มเสี่ยงของระบบฐ�นข้อมูลและส�รสนเทศเพื่อป้องกันคว�มเสียห�ย 

ที่อ�จเกิดขึ้นกับฐ�นข้อมูล

 ประสทิธภิ�พสงู หม�ยถงึ ก�รรกัษ�คว�มลบัของข้อมลู ข้อมลูมคีว�มถกูต้อง เป็นปัจจบุนั ส�ม�รถเรยีกใช้ง�น 

ได้รวดเร็ว ครบถ้วนสมบูรณ์ต�มฐ�นข้อมูลที่ใช้ง�นจริงและพร้อมใช้ง�นตลอดเวล� โดยสถ�นศึกษ�ควรต้องมีก�ร

ดำ�เนินก�ร อย่�งน้อย ๕ ใน ๗ ร�ยก�ร ดังนี้
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 ๑) มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รหรือแนวท�งปฏิบัติหรือคู่มือก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของระบบฐ�นข้อมูล 

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด

 ๒) มีก�รกำ�หนดสิทธิก�รเข้�ถึงข้อมูลและสิทธิก�รใช้ข้อมูลภ�ยในฐ�นข้อมูลส�รสนเทศอย่�งชัดเจน

 ๓) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศจ�กภ�ยในและภ�ยนอก

 ๔) มีก�รติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกำ�จัดไวรัส

 ๕) มีก�รสำ�รองข้อมูลสมำ่�เสมอ

 ๖) มีก�รประเมินประสิทธิภ�พและคว�มปลอดภัยของระบบ อย่�งน้อยปีละ ๑ ครั้ง

 ๗) มีแผนก�รดูแลบำ�รุงรักษ�ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศ

	 	 เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ

(มี/ไม่มี)

ผลการ

ดำาเนินงาน

มีคุณภาพ

(มี/ไม่มี)

๑ มีระบบฐ�นข้อมูลเทคโนโลยีส�รสนเทศที่จำ�เป็นครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

จำานวน	๔	ด้านคือ	๑)	ด้านวิชาการ	๒)	ด้านบุคลากร	๓)	ด้านงบประมาณ	และ		

๔)	ด้านบรหิารทัว่ไป	เช่น ข้อมลูท�งเศรษฐกจิ สงัคม สถ�นประกอบก�ร ตล�ดแรงง�น 

นกัเรยีนนกัศกึษ� แผนก�รเรยีน บคุล�กร งบประม�ณ ครภุณัฑ์ อ�ค�รสถ�นที ่เป็นต้น

๒ ฐ�นข้อมูลและอุปกรณ์ก�รใช้ง�นมีคว�มเชื่อมโยงกันอย่�งเป็นระบบและการเข้าถึง

ข้อมูลทำาได้อย่างสะดวก

๓ มีก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญและคว�มปลอดภัยในก�รใช้ง�น และผู้ใช้งานทุกระดับ	

มีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อการใช้งานได้จริง

๔ มีก�รใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐ�นในก�รบริห�รจัดก�รและตัดสินใจ (ใช้แผนง�นโครงก�ร

ประกอบก�รตัดสินใจ เช่น มี MIS หรือไม่) จนเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ

๕ มีระบบป้องกันและระบบก�รสำ�รองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง

องค์ประกอบการพิจารณา

 ๑) ถ้�สถ�นศึกษ�มีเพียงระบบอินเทอร์เน็ตไว้ใช้ง�นทั่วไป ยังไม่ถือว่�เป็นระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศ

 ๒) ผู้บริห�ร ครู และเจ้�หน้�ที่มีคว�มเข้�ใจและเข้�ใช้ง�นระบบได้อย่�งถูกต้องต�มลักษณะก�รใช้ง�น 

ของบุคคลในแต่ละระดับ โดยก�รสุ่มสัมภ�ษณ์ และทดลองใช้จ�กระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศ ๔ กลุ่มข้อมูล ดังนี้  

๑) ด้�นวิช�ก�ร ๒) ด้�นบุคล�กร ๓) ด้�นงบประม�ณ และ ๔) ด้�นบริห�รทั่วไป
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 ๓) คว�มสำ�เรจ็ในก�รใช้ระบบฐ�นข้อมลูส�รสนเทศในก�รบรหิ�รจดัก�ร พจิ�รณ�จ�กร้อยละของบคุล�กร

ทุกระดับที่มีก�รนำ�เอ�ส�รสนเทศในฐ�นข้อมูลไปประกอบก�รตัดสินใจบริห�รหรือก�รปฏิบัติง�น โดยพิจ�รณ�

จ�กก�รใช้ข้อมูลจ�กฐ�นข้อมูลด้�นใดๆ อย่�งน้อย ๕ ด้�น ได้แก่ ฐ�นข้อมูลด้�นนักเรียน ด้�นหลักสูตร ด้�นครูและ

บคุล�กรท�งก�รศกึษ� ด้�นก�รเงนิ และด้�นวสัดอุปุกรณ์ ทัง้นี ้ให้นบัเฉพ�ะก�รใช้ประโยชน์เพือ่คณุภ�พก�รจดัก�ร

ศึกษ�เท่�นั้น ไม่นับรวมกรณีก�รใช้ประโยชน์ด้วยเหตุผลส่วนตัว

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) ระบบฐ�นข้อมูลที่แสดงว่�บุคล�กรได้นำ�เอ�ข้อมูลจ�กระบบส�รสนเทศไปใช้เพื่อก�รปฏิบัติง�น  

หรือเพื่อก�รตัดสินใจบริห�รง�นเพื่อให้เกิดคุณภ�พท�งก�รศึกษ� 

 ๒) ผลก�รสำ�รวจก�รใช้ประโยชน์จ�กฐ�นข้อมูล

แหล่งข้อมูล

 ฐ�นข้อมูลส�รสนเทศของสถ�นศึกษ�ที่มีคว�มครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลด้�นต่�งๆ และเชื่อมโยงก�ร 

ปฏบิตังิ�นอย่�งเป็นระบบระหว่�งผูบ้รหิ�รสถ�นศกึษ� คร ูบคุล�กร และส่วนง�นต่�งๆ ของสถ�นศกึษ� รวมทัง้หน่วยง�น 

ต้นสังกัดและหน่วยง�นภ�ยนอก 

ตัวบ่งชี้ที่	๑๐		ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำาอธิบาย

 สถ�นศึกษ�มีหน้�ที่ในก�รส่งเสริมสนับสนุนครูให้ถึงพร้อมซึ่งก�รเป็นผู้ที่มีคว�มรู้ คุณธรรม จรรย�บรรณ

แห่งวิช�ชีพครู อันควรค่�แก่ก�รยกย่องและเค�รพบูช�ของลูกศิษย์ มีคุณวุฒิและคว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รเรียน

ก�รสอน ส�ม�รถพัฒน�ผลง�นวิจัยและง�นสร้�งสรรค์อันเป็นส่วนหนึ่งของก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รเรียน 

ก�รสอนและคว�มก้�วหน้�ในวิช�ชีพได้ ตลอดจนมีคว�มส�ม�รถในก�รให้บริก�รวิช�ก�รแก่สังคมและชุมชน จนได้

รับก�รยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติ

นิยาม

 คร ูหม�ยถงึ ผูส้อนทีม่เีวล�ปฏบิตักิ�รสอนในปีก�รศกึษ�นัน้ ตัง้แต่ ๙ เดอืนขึน้ไป ไม่นบัรวมครทูีล่�ศกึษ�ต่อ 

และครูที่ไปช่วยร�ชก�รในปีก�รศึกษ�นั้นตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป

 บคุล�กรท�งก�รศกึษ� หม�ยถงึ บคุล�กรทีม่ส่ีวนร่วมดำ�เนนิก�ร ผูส้นบัสนนุด้�นก�รศกึษ� ด้�นก�รบรหิ�ร 

และนิเทศก�รศึกษ� ก�รนับจำ�นวนครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ให้นับเฉพ�ะบุคล�กรประจำ�ที่มีเวล�ปฏิบัติง�น 

ในปีก�รศึกษ�นั้นๆ ตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป 
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 คุณภ�พชีวิตที่เหม�ะสม จ�กนิย�มขององค์ก�รอน�มัยได้บัญญัติไว้ว่� คุณภ�พชีวิต หม�ยถึง ก�รดำ�รงชีวิต

อยู่ด้วยก�รมีสุขภ�วะที่สมบูรณ์และมีคว�มมั่นคงซึ่งครอบคลุมสุขภ�วะทั้ง ๔ ด้�น  ได้แก่  สุขภ�วะท�งก�ย สุขภ�วะ

ท�งอ�รมณ์ สุขภ�วะท�งสังคม และสุขภ�วะท�งจิตวิญญ�ณ 

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ

(มี/ไม่มี)

ผลการ

ดำาเนินงานมี

คุณภาพ

(มี/ไม่มี)

๑ สถ�นศึกษ�มีก�รส่งเสริมให้ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ได้รับก�รพัฒน�ฝึกอบรม 

ด้�นวิช�ก�รหรือวิช�ชีพ รวมทั้งก�รให้คว�มรู ้ด้�นจรรย�บรรณ อย่างต่อเนื่อง  

อย่�งน้อยร้อยละ ๗๕ ต่อปี

๒ สถ�นศึกษ�สนับสนุนครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ให้ได้รับทุนก�รศึกษ� หรือทุนวิจัย 

หรือง�นสร้�งสรรค์จ�กหน่วยง�นทั้งภ�ยในและภ�ยนอก อย่�งน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี 

อย่างต่อเนื่อง

๓ สถ�นศึกษ�สนับสนุนครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ให้ได้รับก�รพัฒน�โดยมีโครงก�ร

แลกเปลี่ยนบุคล�กรร่วมกับสถ�นศึกษ�อื่น หรือหน่วยง�น องค์กรภ�ยนอก อย่�งน้อย

ร้อยละ ๕ ต่อปี อย่างต่อเนื่อง

๔ สถ�นศกึษ�ส่งเสรมิครแูละบคุล�กรท�งก�รศกึษ�ให้ได้รบัก�รประก�ศเกยีรตคิณุยกย่อง

ในด้�นบริก�รวิช�ก�ร/วิช�ชีพระดับชุมชน จนถึงระดับช�ติ อย่�งน้อยร้อยละ ๕ ต่อปี 

อย่างต่อเนื่อง

๕ สถ�นศึกษ�สนับสนุนครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ให้ได้รับก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต 

ที่เหม�ะสมกับคว�มเป็นครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�อย่�งน้อยร้อยละ ๗๕ ต่อปี  

อย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบการพิจารณา

 ๑) อย่�งต่อเนื่อง ประเด็นก�รพิจ�รณ�ข้อ ๑-๔ คือ คว�มถี่และช่วงระยะเวล�ที่จำ�นวนครู บุคล�กร 

ท�งก�รศกึษ�ดำ�เนนิกจิกรรม โดยมกี�รจดักจิกรรมนัน้ๆ อย่�งน้อย ปีก�รศกึษ�ละ ๑ ครัง้ โดยพจิ�รณ�จ�กก�รนำ�ผล 

จ�กก�รพัฒน�ฝึกอบรมให้เกิดประโยชน์

 ๒) อย่�งต่อเนื่อง ประเด็นก�รพิจ�รณ�ข้อ ๕ คือ คว�มถี่และช่วงระยะเวล�ที่ดำ�เนินกิจกรรม เช่น มีก�ร 

จัดกิจกรรมนั้นๆ ทุกสัปด�ห์หรือทุกเดือนตลอดปีก�รศึกษ� หรือม�กกว่� ๑ ครั้งต่อปีก�รศึกษ� (ขึ้นอยู่กับลักษณะ

ของกิจกรรมนั้นๆ) โดยเน้นคุณภ�พเป็นสำ�คัญ

 ๓) ก�รพฒัน�ฝึกอบรมด้�นวชิ�ก�รหรอืวชิ�ชพี ก�รศกึษ�ดงู�น หรอืก�รส่งบคุล�กรไปร่วมประชมุวชิ�ก�ร/

วิช�ชีพ ต้องมีก�รติดต�ม  ร�ยง�น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขย�ยผลหรือมีก�รใช้ประโยชน์ จึงจะนับให้
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 ๔) ก�รนับจำ�นวนผู้บริห�ร ครู และบุคล�กรท�งก�รศึกษ� ในประเด็นก�รพิจ�รณ� ข้อ ๒-๔ นับซำ้�ไม่ได้

ทั้งในข้อเดียวกันและต่�งข้อกัน 

 ๕) ทุนก�รศึกษ� หม�ยถึง ทุนที่ให้เป็นเงินหรือเวล� โดยต้องมีข้อมูลหลักฐ�นก�รให้ทุนที่เป็น 

ล�ยลักษณ์อักษรอย่�งชัดเจน (ทุนที่เป็นเงินอ�จจะให้ทุนทั้งหมดหรือบ�งส่วน หรือทุนที่เป็นเวล�ต้องเป็นเวล� 

ก�รปฏิบัติง�นปกติ ส่วนก�รที่ครูไปเรียนในวันหยุดเส�ร์-อ�ทิตย์ หรือนอกเวล�ทำ�ก�ร จะไม่นับให้)

 ๖) โครงก�รแลกเปลี่ยนครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ร่วมกับสถ�นศึกษ�อื่น หรือหน่วยง�นภ�ยนอก  

จะต้องมข้ีอตกลงคว�มร่วมมอืเป็นล�ยลกัษณ์อกัษร โดยเน้นก�รเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั ก�รเป็นวทิย�กรบรรย�ยไม่นบัให้

 ๗) ก�รได้รับประก�ศเกียรติคุณยกย่อง ถ้�เป็นหนังสือแสดงคว�มขอบคุณทั่วไป ไม่นับให้

 ๘) คุณภ�พชีวิตซึ่งครอบคลุมสุขภ�วะทั้ง ๔ ด้�น ต้องได้รับก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต อย่�งน้อย ๑ ด้�น

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) จำ�นวนครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ทั้งหมด

 ๒) จำ�นวนครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ที่ได้รับก�รส่งเสริมพัฒน�ด้�นวิช�ก�ร/วิช�ชีพ รวมทั้งก�รให้ 

คว�มรู้ด้�นจรรย�บรรณ 

 ๓) จำ�นวนครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ที่ได้รับทุนก�รศึกษ�หรือทุนวิจัย หรือง�นสร้�งสรรค์และพัฒน�

จ�กหน่วยง�นภ�ยในและภ�ยนอก

 ๔) จำ�นวนครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ที่ได้รับก�รพัฒน�โดยโครงก�รแลกเปลี่ยน (Staff Exchange)  

ร่วมกับสถ�นศึกษ�อื่นหรือหน่วยง�น/องค์กรภ�ยนอก 

 ๕) จำ�นวนครแูละบคุล�กรท�งก�รศกึษ�ทีไ่ด้รบัก�รประก�ศเกยีรตคิณุยกย่องในด้�นบรกิ�รวชิ�ก�ร/วชิ�ชพี

ระดับชุมชน จนถึงระดับช�ติ

 ๖) จำ�นวนของครแูละบคุล�กรท�งก�รศกึษ�ทีไ่ด้รบัก�รพฒัน�คณุภ�พชวีติทีเ่หม�ะสมกบัคว�มเป็นครแูละ

บุคล�กรท�งก�รศึกษ�

แหล่งข้อมูล

 ฐ�นข้อมูลด้�นก�รพัฒน�บุคล�กรและทะเบียนผลง�น/เกียรติประวัติครูและบุคล�กรของสถ�นศึกษ� 

ทีเ่ชือ่มโยงกบัส่วนง�นทีเ่กีย่วข้องของหน่วยง�นต้นสงักดั เช่น ฐ�นข้อมลูกลุม่ง�นบรหิ�รบคุคล สำ�นกัอำ�นวยก�ร หรอื

ฐ�นข้อมลูสำ�นกัพฒัน�สมรรถนะครแูละบคุล�กรอ�ชวีศกึษ� สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ� (สอศ.) เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้ที่	๑๑		ผลการบริหารความเสี่ยง

คำาอธิบาย

 สถ�นศึกษ�ระบุคว�มเสี่ยงเพื่อให้ส�ม�รถว�งแผนบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงได้อย�่งมีประสิทธิภ�พ นำ�ไปสู่

คว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินก�รต�มแผนขององค์กรได้บรรลุต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด

นิยาม

 คว�มเสี่ยง หม�ยถึง โอก�สหรือเหตุก�รณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อ�จจะทำ�ให้สถ�นศึกษ�ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

หรอืเหตกุ�รณ์ทีม่คีว�มไม่แน่นอน ซึง่ห�กเกดิขึน้จะมผีลกระทบเชงิลบต่อวตัถปุระสงค์หรอืเป้�หม�ยของสถ�นศกึษ� 

โดยกำ�หนดคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญบังคับไว้ ๕ ด้�น ดังนี้

 ๑) คว�มเสี่ยงด้�นคว�มปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคล�กรภ�ยในสถ�นศึกษ� 

 ๒) คว�มเสี่ยงด้�นทะเล�ะวิว�ท

 ๓) คว�มเสี่ยงด้�นสิ่งเสพติด

 ๔) คว�มเสี่ยงด้�นสังคม เช่น ก�รตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น

 ๕) คว�มเสี่ยงด้�นก�รพนันและก�รมั่วสุม

 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง หม�ยถึง ก�รกำ�หนดแผนเพื่อให้ผู้บริห�รและผู้ปฏิบัติง�นทุกฝ่�ยได้มีแนวท�ง 

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน และส�ม�รถนำ�ไปประกอบก�รจัดทำ�แผนบริห�รคว�มเสี่ยง 

ในทุกส่วนง�น ระดับคว�มสำ�เร็จของก�รบริห�รคว�มเสี่ยงพิจ�รณ�จ�กร้อยละของก�รลดลงของเหตุก�รณ์ที่ 

ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ ให้สถ�นศึกษ�กำ�หนดประเด็นเหตุก�รณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และจัดทำ�แผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

พร้อมทั้งสร้�งกลไกให้มีก�รติดต�มและประเมินผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งเป็นระบบ โดยก�รกำ�หนดประเด็น

คว�มเสี่ยงและแผนบริห�รคว�มเสี่ยงต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�
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เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ดำาเนินงานมี
คุณภาพ
(มี/ไม่มี)

๑ ตัวแทนครู บุคล�กร และนักเรียนนักศึกษ�จ�กทุกส่วนง�นมีส่วนร่วมในก�รค้นห�
และระบุคว�มเสี่ยงด้�นคว�มปลอดภัยภ�ยในสถ�นศึกษ� มีก�รยอมรับคว�มเสี่ยง
ที่เกิดจ�กก�รสร้�งสรรค์ รวมทั้งมีม�ตรก�รให้ครูและบุคล�กรในทุกหน่วยง�นมีก�ร
ป้องกันและควบคุมคว�มเสี่ยงด้วยตนเองอย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีก�รแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อลดคว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่าง	
ต่อเนื่อง

๒ ตวัแทนคร ูบคุล�กร และนกัเรยีนนกัศกึษ�จ�กทกุส่วนง�นมส่ีวนร่วมในก�รค้นห� 
และระบคุว�มเสีย่งคว�มเสีย่งด้�นทะเล�ะววิ�ท มกี�รยอมรบัคว�มเสีย่งทีเ่กดิจ�ก 
ก�รสร้�งสรรค์รวมทัง้มมี�ตรก�รให้ครแูละบคุล�กรในทกุหน่วยง�นมกี�รป้องกนั/ 
ควบคมุคว�มเสีย่งด้วยตนเองอย่�งเป็นระบบและต่อเนือ่ง และมกี�รแก้ไขปรบัปรงุ 
เพือ่ลดคว�มเสีย่งทีเ่กดิขึน้โดยสามารถควบคมุความเสีย่งให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

๓ ตัวแทนครู บุคล�กร และนักเรียนนักศึกษ�จ�กทุกส่วนง�นมีส่วนร่วมในก�รค้นห�
และระบุคว�มเสี่ยงคว�มเสี่ยงด้�นสิ่งเสพติด มีก�รยอมรับคว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�ร
สร้�งสรรค์ รวมทั้งมีม�ตรก�รให้ครูและบุคล�กรในทุกหน่วยง�นมีก�รป้องกัน/ 
ควบคุมคว�มเสี่ยงด้วยตนเองอย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีก�รแก้ไขปรับปรุง 
เพื่อลดคว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

๔ ตัวแทนครู บุคล�กร และนักเรียนนักศึกษ�จ�กทุกส่วนง�นมีส่วนร่วมในก�รค้นห�และ
ระบุคว�มเสี่ยงคว�มเสี่ยงด้�นสังคม มีก�รยอมรับคว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รสร้�งสรรค์
รวมทั้งมีม�ตรก�รให้ครูและบุคล�กรในทุกหน่วยง�นมีก�รป้องกัน/ควบคุมคว�มเสี่ยง
ด้วยตนเองอย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีก�รแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดคว�มเสี่ยง 
ที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

๕ ตัวแทนครู บุคล�กร และนักเรียนนักศึกษ�จ�กทุกส่วนง�นมีส่วนร่วมในก�รค้นห�
และระบุคว�มเสี่ยงคว�มเสี่ยงด้�นก�รพนันและก�รมั่วสุม มีก�รยอมรับคว�มเสี่ยง
ที่เกิดจ�กก�รสร้�งสรรค์ รวมทั้งมีม�ตรก�รให้ครูและบุคล�กรในทุกหน่วยง�นมีก�ร
ป้องกัน/ควบคุมคว�มเสี่ยงด้วยตนเองอย่�งเป็นระบบ และต่อเนื่องและมีก�รแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อลดคว�มเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่าง	
ต่อเนื่อง
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องค์ประกอบการพิจารณา

 คว�มส�ม�รถในก�รควบคุมคว�มเสี่ยงให้ลดลงอย่�งต่อเนื่อง พิจ�รณ�จ�กคว�มถี่ และระดับคว�มรุนแรง 

ทีล่ดลง ถ้�มกีระบวนก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งทีด่อียูแ่ล้วแต่เกดิเหตสุดุวสิยัทำ�ให้เกดิคว�มรนุแรง ต้องมกี�รนำ�เหตสุดุวสิยั

ม�วิเคร�ะห์เพื่อปรับแผนและมีก�รดำ�เนินก�รด้วยคว�มเข้มแข็ง ในกรณีที่ไม่เคยมีเหตุก�รณ์เกิดขึ้นเลย (ไม่ลดลง)  

ก็พิจ�รณ�ให้คะแนนได้

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงและก�รกำ�หนดประเด็นคว�มเสี่ยง

 ๒) แผนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของแต่ละส่วนง�นภ�ยในสถ�นศึกษ�

 ๓) หลักฐ�นก�รได้รับก�รอนุมัติจ�กกรรมก�รสถ�นศึกษ�

 ๔) ร�ยง�นผลของก�รบริห�รคว�มเสี่ยงสถ�นศึกษ� 

 ๕) บันทึกของส�ข�ง�น หรือส�ข�วิช� หรือแผนกวิช� หรือประเภทวิช� หรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง และ

ร�ยง�นที่เสนอต่อคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

 ๖) จำ�นวนครัง้ของเหตกุ�รณ์ทีเ่กดิขึน้ทีถ่กูบนัทกึไว้ทีฝ่่�ยปกครองของสถ�นศกึษ� หรอืหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง

ตัวบ่งชี้ที่	๑๒		ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

คำาอธิบาย

 สถ�นศกึษ�มคีว�มมุง่มัน่ทีจ่ะพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�โดยก�รมส่ีวนร่วมคดิ ร่วมปฏบิตั ิ และร่วมรบัผดิชอบ  

ของบุคล�กรทุกฝ่�ยในสถ�นศึกษ� ซึ่งมีก�รวิเคร�ะห์ผลประเมินคุณภ�พภ�ยในและผลก�รประเมินคุณภ�พ

ภ�ยนอก เพือ่จดัทำ�เป็นแผนพฒัน�คณุภ�พและเสนอขอคว�มเหน็ชอบจ�กกรรมก�รสถ�นศกึษ� เพือ่ให้เกดิกลไกใน 

ก�รดำ�เนินง�นและระบบก�รติดต�มผลก�รพัฒน�สืบเนื่องจ�กแผนพัฒน�ดังกล่�วควบคู่กับก�รประกันคุณภ�พ

ภ�ยใน เพื่อให้เกิดผลในก�รปรับปรุง พัฒน� ปรับเปลี่ยน ทั้งก�รเรียนก�รสอน ก�รบริห�ร และก�รปฏิบัติอื่นๆ และ

มีก�รประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒน�คุณภ�พทุกระดับ เพื่อนำ�ผลไปปรับปรุงก�รประกันคุณภ�พภ�ยในและ 

ก�รปฎิบัติง�นของทุกหน่วยง�นต่อไป ทั้งนี้ ควรมีก�รกำ�กับดูแลให้มีก�รดำ�เนินก�ร ตลอดจนให้มีก�รติดต�ม 

ประเมินผลเป็นระยะอย่�งสมำ่�เสมอ 
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นิยาม

 คว�มสำ�เร็จในก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมในก�รประกันคุณภ�พ หม�ยถึง ก�รที่สถ�นศึกษ�มีส�ข�ที่เปิดสอน

ส�ม�รถสร้�งนวัตกรรมที่เป็นก�รปฏิบัติที่ดีด้�นก�รประกันคุณภ�พ ไม่ว่�จะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมต�ม

วงจรคุณภ�พ (PDCA) ประกอบด้วย ด้�นก�รว�งแผน (Plan) ด้�นก�รนำ�แผนลงสู่ก�รปฏิบัติ (Do) ก�รติดต�ม

ประเมินผลก�รปฏิบัติ (Check) และก�รนำ�เอ�ผลก�รประเมินไปปรับปรุงพัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รศึกษ� (Act)  

จนกระทั่งได้รับร�งวัลหรือได้รับก�รประก�ศเกียรติคุณยกย่อง

 ก�รยอมรับหรือได้รับร�งวัล หม�ยถึง ก�รที่ส�ข�นั้นๆ ได้รับร�งวัล หรือได้รับก�รประก�ศเกียรติคุณ

ยกย่องว่�ส�ม�รถดำ�เนินก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ไม่ว่�จะเป็นด้�นก�รว�งแผน ด้�นก�รนำ�แผนลงสู่ก�รปฏิบัติ  

ก�รติดต�มประเมินผลก�รปฏิบัติ และก�รนำ�เอ�ผลก�รประเมินไปปรับปรุงพัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�  

ซึง่เป็นก�รยกย่องหรอืได้รบัร�งวลัจ�กหน่วยง�น หรอืก�รประกวดภ�ยนอกสถ�นศกึษ�เท่�นัน้ และห�กส�ข�ใดได้รบั

ร�งวัลแล้วไม่ส�ม�รถนับซำ้�ในประเด็นร�งวัลเดิมได้ ยกเว้นได้รับร�งวัลจ�กหน่วยง�นใหม่หรือก�รประกวดครั้งใหม่

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ

(มี/ไม่มี)

ผลการ

ดำาเนินงานมี

คุณภาพ

(มี/ไม่มี)

๑ ผู้บริห�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจด้�นก�รประกันคุณภ�พให้กับครู บุคล�กร และผู้เรียน 

ทุกคนในสถ�นศึกษ�อย่างต่อเนื่อง

๒ ผู้บริห�ร ครู บุคล�กร และผู้เรียน ร่วมกันกำ�หนดเป้�หม�ย กลยุทธ์ก�รประกันคุณภ�พ 

ม�ตรฐ�นก�รปฏบิตังิ�น และม�ตรฐ�นก�รศกึษ�ของสถ�นศกึษ� รวมทัง้บทบ�ทหน้�ที่

คว�มรบัผดิชอบของคร ูบคุล�กร และผูเ้รยีนโดยได้รบัคว�มเหน็ชอบจ�กคณะกรรมก�ร

สถ�นศึกษ� พร้อมมีการเผยแพร่และทำาความเข้าใจให้สาธารณชนรบัทราบ

๓ ผู้บริห�ร ครู บุคล�กร และผู้เรียน มีส่วนร่วมในก�รปฏิบัติให้ได้ต�มเป้�หม�ย กลยุทธ์

ที่ได้ว�งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๗๕

๔ สถ�นศึกษ�จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู ้บริห�ร ครูและบุคล�กร  

ทั้งร�ยบุคคลและกลุ่มบุคคลในส่วนง�นต่�งๆ ครบทุกม�ตรฐ�นและตัวบ่งชี้ พร้อมทั้ง

รายงานให้สาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

๕ สถ�นศึกษ�มีผลก�รปฏิบัติง�นบรรลุเป้�หม�ยและม�ตรฐ�นที่กำ�หนดไม่น้อยกว่� 

ร้อยละ ๘๐ และมีแนวท�งหรือแนวปฏิบัติที่ดีและสร้�งสรรค์สามารถเป็นแบบอย่าง	

ให้กับสถานศึกษา	หน่วยงานหรือองค์กรอื่น
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องค์ประกอบการพิจารณา

 ๑) อย่�งต่อเนือ่ง พจิ�รณ�จ�กก�รดำ�เนนิก�รของสถ�นศกึษ�อย่�งน้อยภ�คเรยีนละ ๑ ครัง้ ในกรณผีูเ้รยีน

ระยะสั้นอนุโลมให้ใช้วิธีก�รแจกเอกส�รพร้อมชี้แจงร�ยละเอียดและให้ลงชื่อรับทร�บได้

 ๒) ก�รร�ยง�นให้ส�ธ�รณชนรบัทร�บเป็นก�รร�ยง�นผลโดยภ�พรวม อ�จร�ยง�นบนเวบ็ไซต์ หรอืรปูแบบ

จุลส�รที่มีก�รเผยแพร่ก็ได้ โดยไม่ต้องร�ยง�นผลก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นร�ยบุคคล

 ๓) แนวปฏบิตัทิีด่ ีพจิ�รณ�จ�กแผนก�รดำ�เนนิง�น/กระบวนก�รทีก่่อให้เกดิก�รบรรลเุป้�หม�ยทีม่ปีระโยชน์

ต่อสถ�นศึกษ� องค์กรหรือหน่วยง�นอื่น

 ๔) ก�รเป็นแบบอย่�ง พิจ�รณ�จ�กก�รเยี่ยมชมง�นด้�นระบบประกันคุณภ�พ หรือง�นอื่นๆ ที่สนับสนุน

ระบบประกันคุณภ�พจ�กสถ�นศึกษ� หน่วยง�นหรือองค์กรอื่นไม่น้อยกว่�ปีละ ๒ แห่ง และ MOU ที่มีกิจกรรม 

ด้�นก�รประกันคุณภ�พร่วมกับสถ�นศึกษ� หน่วยง�นหรือองค์กรอื่น

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) แผนง�น (แผนพัฒน� แผนปฏิบัติก�ร)

 ๒) โครงก�ร กิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วม

ตัวบ่งชี้ที่	๑๓		การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

คำาอธิบาย

 ต�มกฎกระทรวงว�่ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๕๓ กำ�หนดให้

หน่วยง�นต้นสังกัดของสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�จัดให้มีก�รติดต�มตรวจสอบคุณภ�พก�รศึกษ�อย่�งน้อยหนึ่งครั้ง 

ในทกุส�มปี และแจ้งผลให้สถ�นศกึษ�อ�ชวีศกึษ�ทร�บ รวมทัง้ให้เปิดเผยผลก�รตดิต�มตรวจสอบคณุภ�พก�รศกึษ�

ต่อส�ธ�รณชน

นิยาม

 ก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�จ�กผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน หม�ยถึง ก�รนำ�ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน

จ�กต้นสังกัดและภ�ยนอกจ�ก สมศ. ไปใช้ในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�และดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องเป็นระบบให้มี

คะแนนผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยในสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง โดยเทียบกับคะแนนก�รประเมินคุณภ�ยในครั้งก่อนหน้�  

โดยพิจ�รณ�คะแนนในระดับสถ�นศึกษ�เท่�นั้น 
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เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ

(มี/ไม่มี)

ผลการ

ดำาเนินงานมี

คุณภาพ

(มี/ไม่มี)

๑ ผลประเมนิม�ตรฐ�นทีว่่�ด้วยผลก�รจดัก�รศกึษ�เพิม่ขึน้และเปลีย่นระดบัคณุภาพสงูขึน้

๒ ผลประเมินม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญเพิ่มขึ้น  

และเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น

๓ ผลประเมนิม�ตรฐ�นทีว่่�ด้วยก�รบรหิ�รจดัก�รศกึษ�เพิม่ขึน้และเปลีย่นระดบัคณุภาพ

สูงขึ้น

๔ ผลประเมินม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รประกันคุณภ�พภ�ยในเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับ

คุณภาพสูงขึ้น

๕ ผลประเมินในภ�พรวมของสถ�นศึกษ�เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น

องค์ประกอบการพิจารณา

 ๑)  ก�รนับคะแนนก�รปฏิบัติ ให้พิจ�รณ�ผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรณี ๔.๕๑ ขึ้นไป ให้ได้คะแนน 

ปฏิบัติโดยปริย�ย

 ๒) ก�รนบัคะแนนผลก�รดำ�เนนิง�นมคีณุภ�พ ให้พจิ�รณ�ระดบัคณุภ�พทีเ่พิม่ขึน้ ยกเว้นกรณรีะดบัดมี�ก 

ให้คะแนนผลก�รดำ�เนินง�นมีคุณภ�พโดยปริย�ย (ย้�ยไปองค์ประกอบก�รพิจ�รณ�)

 ๓) ค่�คะแนนส�ม�รถแปลคว�มหม�ยของระดับคุณภ�พ ดังนี้

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

๔.๕๑ - ๕.๐๐ ดีม�ก

๓.๕๑ - ๔.๕๐ ดี

๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช้

๑.๕๑ – ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง

๐.๐๐ – ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ร�ยง�นผลก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยในสถ�นศกึษ�อย่�งเป็นท�งก�รของหน่วยง�นต้นสงักดั หรอืทีไ่ด้ร�ยง�น

ให้ส�ธ�รณชนรับทร�บ เช่น ฐ�นข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยง�นต้นสังกัด เป็นต้น
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๒.๖.๒		กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

	 	

 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มี ๑ ตัวบ่งชี้ (ค่�นำ้�หนัก ๑๐ คะแนน) คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้
นำ้าหนัก

(คะแนน)

๑๔ ผลก�รพฒัน�ต�มปรชัญ� ปณธิ�น พนัธกจิ และจดุเน้นและจดุเด่นของสถ�นศกึษ�

๑๔.๑  ผลก�รพัฒน�ให้บรรลุต�มเป้�หม�ย ปรัชญ� ปณิธ�น พันธกิจ และวัตถุประสงค์       

         ของก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ�

๑๔.๒ ผลก�รพัฒน�ต�มจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถ�นศึกษ�

๑๐

ตัวบ่งชี้ที่	๑๔		 ผลการพัฒนาตามปรัชญา	ปณิธาน	พันธกิจ	และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา

๑๔.๑	ผลการพฒันาให้บรรลตุามเป้าหมายปรชัญา	ปณธิาน	พนัธกจิ	และวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้สถานศกึษา

คำาอธิบาย

 ก�รจดัตัง้สถ�นศกึษ�อ�ชวีศกึษ� มวีตัถปุระสงค์เพือ่จดัก�รศกึษ�และฝึกอบรมวชิ�ชพีทกุระดบั ทกุประเภท

วิช�ที่ข�ดแคลน  ซึ่งเป็นคว�มต้องก�รของท้องถิ่นและประเทศ อันจะเป็นก�รเสริมสร้�งและพัฒน�กำ�ลังคนของ

ประเทศให้มีคุณภ�พในก�รประกอบอ�ชีพ โดยสถ�นศึกษ�แต่ละประเภทต่�งก็มีก�รกำ�หนดปรัชญ� ปณิธ�น และ

พันธกิจในก�รดำ�เนินง�นของตนเองไว้อย่�งชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ�นั้นๆ 

นิยาม

 ปรชัญ� ปณธิ�น และพนัธกจิของสถ�นศกึษ� หม�ยถงึ  ปรชัญ� ปณธิ�น และพนัธกจิทีส่ถ�นศกึษ�อ�ชวีศกึษ�

แต่ละแห่งกำ�หนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักอย่�งน้อย ๒ ประก�ร ได้แก่ ๑) เป็นก�รประก�ศให้ชุมชน สังคม ครู 

บุคล�กร และผู้เรียนรับทร�บอย่�งชัดเจนถึงแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ� รวมทั้งหน้�ที่ในก�ร

จัดก�รศึกษ�ในด้�นต่�งๆ ของสถ�นศึกษ�  และ ๒) ใช้เป็นแบบแผนในก�รกำ�หนดเป้�หม�ย แผนก�รปฏิบัติง�น 

รวมทัง้แผนก�รพฒัน�คณุภ�พสถ�นศกึษ� เพือ่นำ�ไปสูก่�รปฏบิตังิ�นของผูบ้รหิ�ร คร ูและบคุล�กรในส่วนง�นต่�งๆ 

ภ�ยในสถ�นศึกษ�

 กลุม่ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ หม�ยถงึ กลุม่ตวับ่งชีท้ีป่ระเมนิผลผลติต�มปรชัญ� ปณธิ�น/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ

วัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ� รวมถึงคว�มสำ�เร็จต�มจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 

ของแต่ละสถ�นศึกษ� โดยได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�และหน่วยง�นต้นสังกัด
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เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ

(มี/ไม่มี)

ผลการ

ดำาเนินงานมี

คุณภาพ

(มี/ไม่มี)

๑ ผูบ้รหิ�ร คร ูบคุล�กร ชมุชนและองค์กรภ�ยนอกมส่ีวนร่วมในก�รกำ�หนดแผนปฏบิตังิ�น

โดยระบเุป้�หม�ยและกลยทุธ์ทีส่อดคล้องกบัปรชัญ� ปณธิ�น และพนัธกจิก�รดำ�เนนิง�น

ของสถ�นศึกษ� โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

๒ มกี�รสร้�งระบบก�รมส่ีวนร่วมของผูเ้รยีน และบคุล�กรในก�รปฏบิตัติ�มกลยทุธ์ทีก่ำ�หนด

อย่�งครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๕๐	 ให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๓ มีก�รประเมินคว�มพึงพอใจประช�คมของสถ�นศึกษ� และประชาคมไม่น้อยกว่า	

ร้อยละ	๗๕	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

๔ ผลก�รดำ�เนินง�นบรรลุต�มปรัชญ� ปณิธ�น พันธกิจและวัตถุประสงค์ก�รจัดตั้ง 

สถ�นศึกษ�และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชนขึ้นไป

๕ ผู ้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นไปต�มปรัชญ� ปณิธ�น และพันธกิจด้�นผู ้เรียนต�มที่ 

สถ�นศึกษ�กำ�หนด และเป็นที่ยอมรับของชุมชน	หรือองค์กรภายนอก

องค์ประกอบการพิจารณา

 ๑) ก�รปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง (ประเด็นก�รพิจ�รณ� ข้อ ๒) พิจ�รณ�จ�กก�รดำ�เนินก�รต�มกลยุทธ์ หรือ

กิจกรรม/โครงก�รที่รองรับกลยุทธ์นั้นๆ ซึ่งต้องดำ�เนินก�รทุกภ�คเรียน และบุคล�กรให้คว�มร่วมมือ ไม่น้อยกว่� 

ร้อยละ ๕๐ 

 ๒) ประช�คมของสถ�นศึกษ� หม�ยถึง ผู้บริห�ร ครู บุคล�กร ชุมชนและองค์กรภ�ยนอกที่มีส่วนร่วม 

ในก�รกำ�หนดแผนปฏิบัติง�น

 ๓) ก�รประเมินคว�มพึงพอใจต้องดำ�เนินก�ร ดังนี้

  (๑)  ก�รประเมนิให้ครอบคลมุด้�นปัจจยันำ�เข้� (Input) และด้�นกระบวนก�ร (Process) เป็นอย่�งน้อย 

  (๒)  แบบประเมินที่ใช้ต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� 

  (๓)  ประช�คมของสถ�นศึกษ�ทุกกลุ่มไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๗๕ มีส่วนร่วมในก�รประเมิน 

  (๔)  ผลก�รประเมินคว�มพึงพอใจอยู่ในระดับดี คือ มีคะแนน ๓.๕๑ ขึ้นไปจ�กระบบ ๕ คะแนน
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 ๔) ก�รเป็นที่ยอมรับของชุมชน หรือองค์กรภ�ยนอกประกอบด้วย (พิจ�รณ�อย่�งน้อย ๒ ใน ๓ ข้อ)

  (๑)  ผลก�รสัมภ�ษณ์ผู้นำ�หรือคนในชุมชนโดยผู้ประเมิน 

  (๒)  ผลก�รสำ�รวจประช�กรในชุมชนและองค์กรภ�ยนอกโดยสถ�นศึกษ�ไม่น้อยกว่� ๒๐๐ คน  

ในหล�กหล�ยส�ข�อ�ชีพ 

  (๓)  ก�รได้รับโล่ร�งวัล ใบประก�ศเกียรติคุณ หนังสือชมเชย หนังสือขอบคุณ หนังสือถึงสถ�นศึกษ� 

ให้ผู้เรียนเข้�ร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียน 

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) ปรัชญ� ปณิธ�น และพันธกิจของสถ�นศึกษ� รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และแผนก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีของ

สถ�นศึกษ�ที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

 ๒) แผนพัฒน�คุณภ�พสถ�นศึกษ�ในด้�นต่�งๆ ที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

 ๓) ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กกรรมก�รสถ�นศึกษ� ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 

ผลก�รดำ�เนินง�นและผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องกับปรัชญ� ปณิธ�น และพันธกิจของสถ�นศึกษ�

 ๔) หลกัฐ�นก�รได้รบัก�รยอมรบั ก�รได้รบัร�งวลั หรอืก�รได้รบัก�รยกย่องว่�เป็นแบบอย่�งในก�รปฏบิตัิ

ที่ดีในก�รขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่ร�งวัล ใบประก�ศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น

๑๔.๒		ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

คำาอธิบาย

 ผลก�รดำ�เนินง�นต�มจุดเน้น จุดเด่น หรือคว�มเชี่ยวช�ญของสถ�นศึกษ�ที่ได้กำ�หนดไว้ หรือเป็นสิ่งที่ 

เกิดขึ้นจ�กคว�มสำ�เร็จในก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�นั้นๆ 
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เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ

(มี/ไม่มี)

ผลการ

ดำาเนินงานมี

คุณภาพ

(มี/ไม่มี)

๑ ผูบ้รหิ�ร คร ูบคุล�กร ชมุชนและองค์กรภ�ยนอกมส่ีวนร่วมในก�รกำ�หนดจดุเน้น จดุเด่น 

รวมทั้งกำ�หนดแผนปฏิบัติง�นโดยระบุเป้�หม�ยและกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�น โดยได้รับ	

การเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

๒ มกี�รสร้�งระบบก�รมส่ีวนร่วมของผูเ้รยีน และบคุล�กรในก�รปฏบิตัติ�มกลยทุธ์ทีก่ำ�หนด

อย่�งครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๕๐	 ให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๒ มีก�รประเมินคว�มพึงพอใจประช�คมของสถ�นศึกษ� และประชาคมไม่น้อยกว่า	

ร้อยละ	๗๕	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

๔ ผลก�รดำ�เนินง�นบรรลุต�มจุดเน้น จุดเด่น และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชนขึ้นไป

๕ สถ�นศึกษ�มีเอกลักษณ์ต�มจุดเน้น จุดเด่น และได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก		

ที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณ์นั้น

องค์ประกอบการพิจารณา

 ๑) ห�กสถ�นศึกษ�ไม่มีก�รกำ�หนดจุดเน้น หรือจุดเด่น ที่แสดงคว�มเป็นเอกลักษณ์ของสถ�นศึกษ� 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๒ จะไม่ได้คะแนน

 ๒) ก�รปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง (ประเด็นก�รพิจ�รณ� ข้อ ๒) พิจ�รณ�จ�กก�รดำ�เนินก�รต�มกลยุทธ์  

หรือกิจกรรม/โครงก�รที่รองรับกลยุทธ์นั้นๆ ซึ่งต้องดำ�เนินก�รทุกภ�คเรียน และบุคล�กรให้คว�มร่วมมือ  

ไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๕๐ 

 ๓) ประช�คมของสถ�นศึกษ� หม�ยถึง ผู้บริห�ร ครู บุคล�กร ชุมชนและองค์กรภ�ยนอกที่มีส่วนร่วม 

ในก�รกำ�หนดแผนปฏิบัติง�น

 ๔) ก�รประเมินคว�มพึงพอใจต้องดำ�เนินก�ร ดังนี้

  (๑) ก�รประเมินต้องครอบคลุมด้�นปัจจัยนำ�เข้� (Input) และด้�นกระบวนก�ร (Process) เป็น 

อย่�งน้อย 

  (๒) แบบประเมินที่ใช้ต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� 

  (๓) ประช�คมของสถ�นศึกษ�ทุกกลุ่มไม่น้อยกว่�ร้อยละ ๗๕ มีส่วนร่วมในก�รประเมิน 

  (๔) ผลก�รประเมินคว�มพึงพอใจอยู่ในระดับดี คือมีคะแนน ๓.๕๑ ขึ้นไปจ�กระบบ ๕ คะแนน
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 ๕) ก�รเป็นที่ยอมรับของชุมชน หรือองค์กรภ�ยนอกประกอบด้วย (พิจ�รณ�อย่�งน้อย ๒ ใน ๓ ข้อ)

  (๑)  ผลก�รสัมภ�ษณ์ผู้นำ�หรือคนในชุมชนโดยผู้ประเมิน 

  (๒)  ผลก�รสำ�รวจประช�กรในชุมชนและองค์กรภ�ยนอกโดยสถ�นศึกษ�ไม่น้อยกว่� ๒๐๐ คน  

ในหล�กหล�ยส�ข�อ�ชีพ 

  (๓)  ก�รได้รับโล่ร�งวัล ใบประก�ศเกียรติคุณหนังสือชมเชย หนังสือขอบคุณ หนังสือถึงสถ�นศึกษ�ให้

ผู้เรียนเข้�ร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียน 

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) เอกส�รหลักฐ�นที่แสดงให้เห็นถึงก�รกำ�หนดจุดเน้นและจุดเด่นของสถ�นศึกษ� (ถ้�มี) 

 ๒) แผนกลยทุธ์ แผนก�รปฏบิตังิ�นประจำ�ปี รวมทัง้แผนพฒัน�คณุภ�พทีส่อดคล้องกบัจดุเน้น หรอืจดุเด่น

ของสถ�นศึกษ�ที่ได้รับคว�มเป็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�

 ๓) ร�ยง�นผลก�รปฏบิตังิ�นประจำ�ปีทีไ่ด้รบัคว�มเหน็ชอบจ�กคณะกรรมก�รสถ�นศกึษ� ซึง่แสดงให้เหน็

ถงึผลก�รดำ�เนนิง�นและผลสำ�เรจ็ของก�รดำ�เนนิง�นต�มอตัลกัษณ์ จดุเน้น และจดุเด่นของสถ�นศกึษ�ทีก่ำ�หนด หรอื

ผลก�รดำ�เนินง�นและผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�นที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ของสถ�นศึกษ�ที่ได้รับก�รยอมรับ

 ๔) เอกส�รหลักฐ�นก�รได้รับก�รยอมรับ ก�รได้รับร�งวัล หรือก�รได้รับก�รยกย่องว่�เป็นแบบอย่�ง 

ในก�รปฏิบัติที่ดี เช่น โล่ร�งวัล ใบประก�ศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น

๒.๖.๓		กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

	 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หม�ยถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ� 

โดยสถ�นศึกษ�เป็นผู้กำ�หนดแนวท�งพัฒน�เพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญห�สังคมต�มนโยบ�ย

ของรัฐ ซึ่งส�ม�รถปรับเปลี่ยนต�มก�ลเวล�และปัญห�สังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้�หม�ยที่แสดงถึงคว�มเป็น 

ผู้ชี้นำ�สังคม อ�ทิ ก�รรักช�ติ ก�รบำ�รุงศ�สน�และเทิดทูนพระมห�กษัตริย์ ก�รส่งเสริมและสืบส�นโครงก�ร 

อนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ ก�รน้อมนำ�ปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงม�ปฏบิตัเิป็นแบบอย่�ง ก�รสร้�งสงัคม 

สันติสุขและคว�มปรองดอง ก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือในกรอบประช�คมอ�เซียน ก�รส่งเสริมด้�น 

สิ่งแวดล้อม พลังง�น เศรษฐกิจ สุขภ�พ ค่�นิยม จิตส�ธ�รณะ และคว�มประหยัด รวมทั้งก�รแก้ปัญห�สังคม  

อ�ทิ คว�มขัดแย้ง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เป็นต้น
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 ตัวช่งชี้ม�ตรก�รส่งเสริมประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งชี้ (ค่�นำ้�หนัก ๒๐ คะแนน) คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้
นำ้าหนัก

(คะแนน)

๑๕ ผลก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน ๕

๑๖ ผลก�รพัฒน�คุณภ�พครู ๕

๑๗ ก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ๕

๑๘ ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมและก�รขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ� ๕

ตัวบ่งชี้ที่	๑๕		ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	

คำาอธิบาย

 สถ�นศึกษ�มุ่งพัฒน�ผู้เรียนให้ถึงพร้อมซึ่งก�รเป็นคนดี คนเก่ง และมีคว�มสุข โดยก�รจัดหรือส่งเสริม 

ให้มีกิจกรรมที่พัฒน�ผู้เรียนด้�นคุณธรรม จริยธรรม มีจรรย�บรรณวิช�ชีพและดูแลผู้เรียนให้มีสุขภ�พพล�มัย 

ที่สมบูรณ์แข็งแรงต�มวัย 

โดยประเมินจาก	๑	กิจกรรมใน	๕	กิจกรรม

  กิจกรรม	๑ ก�รพัฒน�ผู้เรียนด้�นคุณธรรม จริยธรรม และจรรย�บรรณวิช�ชีพ ประกอบด้วย 

   ๑)   คว�มเป็นประช�ธิปไตย

  ๒)   คว�มมีวินัย คว�มรับผิดชอบ คว�มขยัน ซื่อสัตย์อดทน คว�มเสียสละ จิตส�ธ�รณะ 

คว�มประหยัด และก�รน้อมนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน

 ๓)   คว�มรักช�ติ ศ�สน์ กษัตริย์ รวมทั้งสร้�งค่�นิยมคว�มเป็นไทย ก�รอนุรักษ์และสืบส�น

ศิลปะ และวัฒนธรรม

 กิจกรรม	๒ ก�รพัฒน�ผู้เรียนให้เข้�ใจม�ตรฐ�นและระบบคุณภ�พ

 กิจกรรม	๓ ก�รส่งเสริมและพัฒน�ผู้เรียนด้�นสุขภ�พทั้งร่�งก�ยและจิตใจ

 กิจกรรม	๔ ก�รพัฒน�ผู้เรียนด้�นคว�มคิดสร้�งสรรค์

 กิจกรรม	๕ ก�รพัฒน�ผู้เรียนให้มีคว�มพร้อมในก�รเป็นสม�ชิกสังคมอ�เซียน
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เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ

(มี/ไม่มี)

ผลการ

ดำาเนินงานมี

คุณภาพ

(มี/ไม่มี)

๑ มีก�รสร้�งระบบก�รมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคล�กร และสามารถสร้าง

ความร่วมมือให้ชุมชน	องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน

๒ มีก�รดำ�เนินง�นต�มวงจรคุณภ�พ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๓ ร้อยละ	๘๐	ขึ้นไปของผู้รับบริก�รหรือผู้รับผลกระทบมีคว�มพึงพอใจในระดับดี

๔ ผลก�รดำ�เนินง�นบรรลุต�มตัวบ่งชี้ที่กำ�หนด และได้รับการยอมรับจากชุมชน

๕ ผลก�รดำ�เนินง�นบรรลุต�มตัวบ่งชี้ที่กำ�หนด และได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/

ภูมิภาคขึ้นไป

องค์ประกอบการพิจารณา

 กรณีได้รับก�รยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภ�คขึ้นไปแล้ว ให้ได้รับคะแนนประเด็นก�รพิจ�รณ�ข้อ ๔ ด้วย

โดยปริย�ย

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) แผนยุทธศ�สตร์ของสถ�นศึกษ� 

 ๒) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ของสถ�นศึกษ�ในข้อ ๑) 

แหล่งข้อมูล

 ฐ�นข้อมลูของสถ�นศกึษ�ด้�นก�รพฒัน�ผูเ้รยีน ฐ�นข้อมลูของต้นสงักดัหรอืส่วนง�นของต้นสงักดัทีเ่กีย่วข้อง

กบัก�รพฒัน�ผูเ้รยีน (ถ้�ม)ี รวมทัง้ร�ยง�นของหน่วยง�นภ�ยนอก และข่�วส�รท�งสือ่ต่�งๆ เช่นโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์ 

อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้ที่	๑๖		ผลการพัฒนาคุณภาพครู	

คำาอธิบาย

 สถ�นศกึษ�จดัให้มกี�รพฒัน�ศกัยภ�พครผููส้อนให้ส�ม�รถจดัก�รเรยีนก�รสอนได้อย่�งมคีณุภ�พครบวงจร 

ตั้งแต่ก�รว�งแผนก�รสอน วิธีก�รสอนและก�รใช้สื่อก�รเรียนก�รสอน ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนก�รสอน  

และก�รวิจัยในชั้นเรียน โดยสถ�นศึกษ�ต้องจัดให้มีกลไกในก�รใช้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งในก�ร

พิจ�รณ�ผลง�นของครูผู้สอน ตลอดจนมีก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือในก�รเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีคว�มรู้ในชุมชน 

สถ�นประกอบก�ร หรือองค์กรภ�ยนอกม�ร่วมเป็นครูผู้สอน

โดยประเมินจาก	๑	กิจกรรมใน	๓	กิจกรรม

 กิจกรรม	๑ ก�รพัฒน�ครูให้จัดก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งมีคุณภ�พ เช่น ด้�นหลักสูตร วิธีสอน สื่อ  

ก�รวัดและประเมินผล ก�รวิจัยในชั้นเรียนเป็นต้น

 กิจกรรม	๒ ก�รพัฒน�เกณฑ์ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นครูให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

 กิจกรรม	๓ ก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีคว�มรู้ในชุมชน สถ�นประกอบก�ร หรือองค์กร

ภ�ยนอก เพื่อเป็นผู้สอนและพัฒน�องค์คว�มรู้ให้แก่ครูผู้สอน

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ

(มี/ไม่มี)

ผลการ

ดำาเนินงานมี

คุณภาพ

(มี/ไม่มี)

๑ มีก�รสร้�งระบบก�รมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคล�กร และสามารถสร้างความ	

ร่วมมือให้ชุมชน	องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน

๒ มีก�รดำ�เนินง�นต�มวงจรคุณภ�พ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๓ ร้อยละ	๘๐	ขึ้นไปของผู้รับบริก�รหรือผู้รับผลกระทบมีคว�มพึงพอใจในระดับดี

๔ ผลก�รดำ�เนินง�นบรรลุต�มตัวบ่งชี้ที่กำ�หนดและได้รับการยอมรับจากชุมชน

๕ ผลก�รดำ�เนินง�นบรรลุต�มตัวบ่งชี้ที่กำ�หนด และได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/

ภูมิภาคขึ้นไป
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องค์ประกอบการพิจารณา

 กรณีได้รับก�รยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภ�คขึ้นไปแล้ว ให้ได้รับคะแนนประเด็นก�รพิจ�รณ�ข้อ ๔ ด้วย

โดยปริย�ย

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) ร�ยง�นผลก�รประเมินก�รสอนของครูผู้สอนในแต่ละปีก�รศึกษ�

 ๒) หลักเกณฑ์ในก�รเลื่อนขั้น/เลื่อนตำ�แหน่ง/ขึ้นเงินเดือน

 ๓) ร�ยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ปร�ชญ์ช�วบ้�นในชุมชนหรือในสถ�นประกอบก�รใกล้เคียงม�ร่วมเป็นครูผู้สอน

ในแต่ละส�ข�ง�น

แหล่งข้อมูล

 ฐ�นข้อมูลด้�นก�รพัฒน�ครูของสถ�นศึกษ� รวมทั้งฐ�นข้อมูลของต้นสังกัด หรือส่วนง�นของต้นสังกัดที่

เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�ครู

ตัวบ่งชี้ที่	๑๗		การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้		

คำาอธิบาย

	 สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รพัฒน�ให้สถ�นศึกษ�เต็มไปด้วยบรรย�ก�ศของก�รเรียนรู้ พร้อมด้วยโครงสร้�ง 

และวัสดุอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศที่ทันสมัย เอื้อต่อก�รเรียนรู้ทั้งท�งวิช�ก�ร และส�ม�รถเป็น 

แหล่งเรียนรู้ด้�นศิลปวัฒนธรรม

นิยาม	

 สะอ�ด หม�ยถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษ�ง่�ย ใช้สะดวก

 สุขลักษณะ หม�ยถึง สะอ�ด ปลอดภัย ไร้มลภ�วะ สุขใจ สบ�ยก�ย

 สวยง�ม หม�ยถึง มีก�รจัดแต่งอ�ค�ร สภ�พแวดล้อมอย่�งเหม�ะสม สอดคล้องกับพื้นที่แวดล้อม  

ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภ�พแวดล้อม
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โดยประเมินจาก	๑	กิจกรรมใน	๓	กิจกรรม

 กิจกรรม	๑ พัฒน�สภ�พแวดล้อม ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยง�ม เอื้อต่อก�รเรียนรู ้ และเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 

 กิจกรรม	๒ พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น อ�ค�รสถ�นที่ ห้องปฏิบัติก�ร และก�รจัดห�เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ก�รศึกษ� รวมทั้งระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศที่เหม�ะสมเพื่อสนับสนุนก�รเรียนรู้

 กิจกรรม	๓ พัฒน�สถ�นศึกษ�สู่ก�รเป็นแหล่งเรียนรู้ด้�นศิลปวัฒนธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน	(กรณีเลือกกิจกรรม	๑,	๒)

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ

(มี/ไม่มี)

ผลการ

ดำาเนินงานมี

คุณภาพ

(มี/ไม่มี)

๑ มีก�รสร้�งระบบก�รมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคล�กร และสามารถสร้างความ	

ร่วมมือให้ชุมชน	องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน

๒ มีก�รดำ�เนินง�นต�มวงจรคุณภ�พ PDCAครบถ้วนสมบูรณ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๓ ร้อยละ	๘๐	ขึน้ไปของผูร้บับรกิ�รหรอืผูร้บัผลกระทบมคีว�มพงึพอใจในระดบัดี

๔ ผลก�รดำ�เนินง�นบรรลุต�มตัวบ่งชี้ที่กำ�หนดและได้รับการยอมรับจากชุมชน

๕ ผลก�รดำ�เนินง�นบรรลุต�มตัวบ่งชี้ที่กำ�หนด และได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/

ภูมิภาคขึ้นไป

เกณฑ์การให้คะแนน	(กรณีเลือกกิจกรรม	๓)

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ

(มี/ไม่มี)

ผลการ

ดำาเนินงาน

มีคุณภาพ

(มี/ไม่มี)

๑ ก�รมีส่วนร่วมของบุคล�กรในสถ�นศึกษ�และก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี

๒ อ�ค�รสถ�นที่ สะอ�ด ถูกสุขลักษณะ ตกแต่งสวยง�ม และมีคุณค่าทางสุนทรีย์

๓ ปรับแต่งและรักษ�ภูมิทัศน์ให้สวยง�มต�มธรรมช�ติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๔ มีพื้นที่ท�งวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อก�รจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม	

อย่างต่อเนื่อง

๕ มกี�รประเมนิคว�มพงึพอใจของบคุล�กรและผูเ้รยีนทัง้องค์กร และมรีะดบัความพงึพอใจ

มากกว่า	๓.๕๐	ขึ้นไป	จากคะแนนเต็ม	๕
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องค์ประกอบการพิจารณา

 ๑) กรณีได้รับก�รยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภ�คขึ้นไปแล้ว ให้ได้รับคะแนนประเด็นก�รพิจ�รณ� 

ข้อ ๔ ด้วยโดยปริย�ย

 ๒) คณุค่�ท�งสนุทรย์ี ให้ใช้ดลุยพนิจิของผูป้ระเมนิว่�เมือ่พบเหน็/สมัผสัแล้ว มคีว�มรูส้กึในเชงิบวกม�กขึน้

หรือไม่ เช่น สดชื่น ปลอดโปร่ง สบ�ยต� สบ�ยใจ ตื่นต� ตื่นใจในคว�มงดง�ม อย�กบันทึกภ�พ หรืออย�กบอกเล่�

ให้ผู้อื่นได้รับรู้รับทร�บ เป็นต้น

 ๓) คว�มเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เป็นก�รดำ�เนนิก�รทีไ่ม่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม หรอืเป็นก�รใช้ทรพัย�กร

และพลังง�นอย่�งคุ้มค่� 

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา

 ๑) แผนง�นและโครงก�รทีเ่กีย่วข้องกบัก�รพฒัน�สถ�นศกึษ�ให้เป็นแหล่งก�รเรยีนรูท้ีไ่ด้รบัคว�มเหน็ชอบ

จ�กคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� 

 ๒) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�ให้เป็นแหล่งก�รเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนง�น

และโครงก�รในข้อ ๑

 ๓) เอกส�รหลกัฐ�นก�รได้รบัก�รยอมรบั ก�รได้รบัร�งวลั หรอืก�รได้รบัก�รยกย่องจ�กชมุชน องค์กร หรอื

หน่วยง�นภ�ยนอกในระดับต่�งๆ เช่น โล่ร�งวัล ใบประก�ศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น

 

แหล่งข้อมูล

 ฐ�นข้อมลูของสถ�นศกึษ�ด้�นก�รพฒัน�สถ�นศกึษ�ให้เป็นแหล่งก�รเรยีนรู ้รวมทัง้ฐ�นข้อมลูของต้นสงักดั 

หรือส่วนง�นของต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�ให้เป็นแหล่งก�รเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่	๑๘		การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา		

คำาอธิบาย

	 ก�รจดัก�รศกึษ�ด้�นก�รอ�ชวีศกึษ�ในอน�คต ควรมุง่เน้นก�รพฒัน�สถ�นศกึษ�ให้เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นก�ร

พัฒน�ทักษะเพื่อก�รประกอบอ�ชีพ และขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�ให้กับชุมชนและสังคมทุกภ�คส่วน จึงจำ�เป็น 

อย่�งยิ่งที่ทุกภ�คส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวท�งก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ทศวรรษที่สอง
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โดยประเมินจาก	๑	กิจกรรมใน	๔	กิจกรรม

	 กิจกรรม	๑		 ก�รพัฒน�ระบบง�นของสถ�นศึกษ�ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และทำ�ประโยชน์ให้แก่ชุมชน

	 กิจกรรม	๒ ก�รสร้�งระบบบริห�รจัดก�รที่เอื้อให้ทุกภ�คส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�  

และก�รเรียนรู้

	 กิจกรรม	๓ ก�รพัฒน�ระบบเทียบโอนคว�มรู้และประสบก�รณ์  เพื่อให้ประช�ชนทุกเพศทุกวัยได้รับ 

ก�รศึกษ�อย่�งเท่�เทียม

	 กิจกรรม	๔ ก�รพัฒน�ระบบก�รเรียนรู้ที่เปิดโอก�สให้ผู้พิก�รและผู้ด้อยโอก�สได้รับก�รศึกษ�จ�ก 

สถ�นศึกษ�

เกณฑ์การให้คะแนน	

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ

(มี/ไม่มี)

ผลการ

ดำาเนินงานมี

คุณภาพ

(มี/ไม่มี)

๑ มีก�รสร�้งระบบก�รมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคล�กร และสามารถสร้างความร่วมมือ

ให้ชุมชนองค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน

๒ มีก�รดำ�เนินง�นต�มวงจรคุณภ�พ PDCA ครบถ้วนสมบูรณ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๓ ร้อยละ	๘๐	ขึ้นไปของผู้รับบริก�รหรือผู้รับผลกระทบมีคว�มพึงพอใจในระดับดี

๔ ผลก�รดำ�เนินง�นบรรลุต�มตัวบ่งชี้ที่กำ�หนด และได้รับการยอมรับจากชุมชน

๕ ผลก�รดำ�เนินง�นบรรลุต�มตัวบ่งชี้ที่กำ�หนดและได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/	

ภูมิภาคขึ้นไป

องค์ประกอบการพิจารณา

 กรณีได้รับก�รยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภ�คขึ้นไปแล้ว ให้ได้รับคะแนนประเด็นก�รพิจ�รณ�ข้อ ๔ ด้วย 

โดยปริย�ย

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา	

 ๑) แผนก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมและก�รขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�

 ๒) ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนในข้อ ๑
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แหล่งข้อมูล

 ฐ�นข้อมูลของสถ�นศึกษ�ด้�นก�รขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ� รวมทั้งฐ�นข้อมูลของต้นสังกัด หรือส่วนง�น

ของต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับก�รขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�

องค์ประกอบการพิจารณาตัวบ่งชี้ที่	๑๕-๑๘	เพิ่มเติม

 ๑) สถ�นศึกษ�ส�ม�รถเลื อกม�กกว่� ๑ กิจกรรม ในก�รพิจ�รณ�ผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีที่สุดเพียง  

๑  กิจกรรม

 ๒) สำ�หรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ห�กสถ�นศึกษ�เลือกกิจกรรมที่ ๑ ซึ่งมีกิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรมให้พิจ�รณ�

จ�กค่�เฉลี่ยของกิจกรรมย่อย 

 ๓) กรณีสถ�นศึกษ�มีกำ�หนดกิจกรรมย่อยภ�ยใต้กิจกรรมหลักขึ้นเองหล�ยกิจกรรมให้ใช้หลักก�ร 

เช่นเดียวกับข้อ ๒ ที่ได้กล่�วม�แล้ว
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 ในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�มด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�ได้มีก�รกำ�หนดก�รพิจ�รณ�ให้ก�รรับรอง

ม�ตรฐ�นสถ�นศึกษ�โดยมีหลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ� ดังนี้

๓.๑		การรับรองมาตรฐานด้านการอาชีวศึกษา

 ก�รรับรองม�ตรฐ�นของสถ�นศึกษ�จะพิจ�รณ�ข้อมูลจ�กก�รประเมินตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงไปสู่ก�รรับรอง

ม�ตรฐ�นของสถ�นศึกษ� ดังนี้

	 ๑)	 การประเมินระดับตัวบ่งชี้

  ในก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกรอบส�มด้�นก�รอ�ชวีศกึษ� กำ�หนดให้ค่�นำ�้หนกัของตวับ่งชีท้กุตวับ่งชี้ 

เท่�กันทั้งหมด ให้คะแนนจ�กก�รพิจ�รณ�ผลก�รดำ�เนินง�นจริงของสถ�นศึกษ� โดยกำ�หนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัว 

มีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

	 ๒)	 การคำานวณผลการประเมิน

  ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก ให้นำ�เสนอโดยก�รคำ�นวณผลร�ยตัวบ่งชี้และคำ�นวณผลกลุ่มตัวบ่งชี้  

ในก�รคำ�นวณทศนยิมให้ใช้ทศนยิม ๒ ตำ�แหน่ง ห�กทศนยิมตำ�แหน่งทีส่�มมค่ี�ตัง้แต่ .๐๐๕ ขึน้ไปให้ปัดขึน้ นอกเหนอื 

จ�กนี้ให้ปัดเศษทิ้ง นอกจ�กนี้ให้นำ�เสนอผลก�รประเมินในภ�พรวมเพื่อใช้พิจ�รณ�ในก�รตัดสินผลและรับรอง

ม�ตรฐ�นคุณภ�พของสถ�นศึกษ�ด้วย ดังร�ยละเอียดในต�ร�ง

กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

ผลรวมคะแนนกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐ�น ๑-๑๓ ๗๐

ผลรวมคะแนนกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๑๔ ๑๐

ผลรวมคะแนนกลุ่มตัวบ่งชี้ม�ตรก�รส่งเสริม ๑๕-๑๘ ๒๐

ภาพรวม ๑๐๐
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 ๓)	 การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษา

  สมศ. จะให้ก�รรบัรองม�ตรฐ�นคณุภ�พสถ�นศกึษ� เมือ่ผลก�รจดัก�รศกึษ�ของสถ�นศกึษ�ได้ม�ตรฐ�น

คุณภ�พ สมศ. ต�มเกณฑ์ ดังนี้

  (๑) ผลรวมคะแนนก�รประเมินของทุกตัวบ่งชี้ มีค่�ตั้งแต่ ๗๐ คะแนนขึ้นไป 

  (๒) ผลรวมคะแนนก�รประเมินของกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐ�น (๑-๑๓) มีค่�ตั้งแต่ ๔๒ คะแนนขึ้นไป

  (๓) ผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งน้อย ๑๖ ตัวบ่งชี้ มีค่�คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

  (๔) ต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภ�พ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

	

	 ๔)	 ระดับคุณภาพของสถานศึกษา

  ค่�ร้อยละผลก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�ส�ม�รถแปลคว�มหม�ยของระดับคุณภ�พ ดังนี้

ช่วงร้อยละ ระดับคุณภาพ

  ๙๐.๐๑ – ๑๐๐.๐๐ ดีม�ก

๗๐.๐๑ – ๙๐.๐๐ ดี

๕๐.๐๑ – ๗๐.๐๐ พอใช้

๓๐.๐๑ – ๕๐.๐๐ ต้องปรับปรุง

  ๐.๐๐ – ๓๐.๐๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 

  ค่�คะแนนของตัวบ่งชี้ส�ม�รถแปลคว�มหม�ยของระดับคุณภ�พ ดังนี้

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

๔.๕๑ - ๕.๐๐ ดีม�ก

๓.๕๑ - ๔.๕๐ ดี

๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช้

๑.๕๑ – ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง

๐.๐๐ – ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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๓.๒		การประเมินตามโครงการ	“๑	ช่วย	๙”

 เพื่อขับเคลื่อนให้สถ�นศึกษ�ส�ม�รถพัฒน�และเพิ่มพูนศักยภ�พตนเองอย่�งต่อเนื่องสู่คว�มเป็นเลิศ  

จึงมีแนวท�งการประเมินสถานศึกษาตามโครงการ	 “๑	 ช่วย	 ๙”	 เพื่อสร้�งคว�มร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

ก่อให้เกิดคว�มเข้มแข็งในก�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

	 หลักการ	“๑	ช่วย	๙” (๑	สถานศึกษา	ช่วย	๙	สถานศึกษา)

 สถ�นศกึษ�ทีส่มคัรเป็นแกนนำ�ในก�รให้คว�มช่วยเหลอืเกือ้กลูเพือ่พฒัน�ให้สถ�นศกึษ�ทีอ่ยูใ่นเครอืข่�ยก�ร

พัฒน�อีก ๙ แห่ง มีค่�เฉลี่ยผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ดีขึ้นกว่�ก�รประเมิน

คุณภ�พภ�ยนอกรอบสอง  (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓)

	 เงื่อนไข

 ๑) เป็นก�รเข้�ร่วมโครงก�รโดยสมคัรใจของสถ�นศกึษ� และสถ�นศกึษ�เป็นผูเ้สนอขอเข้�ร่วมโครงก�รเอง

 ๒) เป็นสถ�นศกึษ�ทีจ่ดัก�รศกึษ�ในระดบัอดุมศกึษ� ด้�นก�รอ�ชวีศกึษ� และระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

สถ�นศกึษ�ส�ม�รถสมคัรเข้�ร่วมโครงก�รได้เพยีงกลุม่ใดกลุม่หนึง่ คอื สถ�นศกึษ�แกนนำ� หรอืสถ�นศกึษ�เครอืข่�ย

ก�รพัฒน�

 ๓) สถ�นศึกษ�แกนนำ�จะต้องลงน�มคว�มร่วมมือกับ สมศ. ในก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�เครือข่�ยก�รพัฒน�

อย่�งน้อย ๙ แห่ง และสถ�นศึกษ�เครือข่�ยก�รพัฒน�จะต้องลงน�มคว�มร่วมมือกับสถ�นศึกษ�แกนนำ�

คุณสมบัติของสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

 ๑) สถ�นศึกษ�แกนนำ�หรือเรียกโดยย่อว่� สถ�นศึกษ�ที่เป็น “๑” สถ�นศึกษ�ที่สมัครเข้�ร่วมโครงก�ร 

ในกลุ่มนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  (๑.๑)  ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พจ�ก สมศ. และมีผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบสอง 

(พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) ในภ�พรวมระดับดีม�กเท่�นั้น หรือ เป็นสถ�นศึกษ�ที่ได้รับก�รประเมินภ�ยนอกรอบส�ม  

ในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มผีลก�รประเมนิในภ�พรวมระดบัดมี�กและได้รบัก�รรบัรองม�ตรฐ�นคณุภ�พจ�ก สมศ.

  (๑.๒)  ในกรณเีป็นสถ�นศกึษ�ทีจ่ดัก�รศกึษ�หล�ยระดบั เช่น สถ�นศกึษ�เดยีวกนัจดัก�รศกึษ�ปฐมวยั

และก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น จะต้องมีผลก�รประเมินดีม�กและได้ก�รรับรองทุกระดับก�รศึกษ�

 ๒)  สถ�นศึกษ�เครือข่�ยก�รพัฒน� หรือเรียกโดยย่อว่� สถ�นศึกษ�ที่เป็น “๙” เป็นสถ�นศึกษ�ที่มี 

ผลก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกรอบสองตำ�่กว่�ระดบัดมี�ก กล่�วคอื กรณทีีเ่ป็นสถ�นศกึษ�ทีจ่ดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น  

จะต้องมีผลก�รประเมินในระดับดี พอใช้ หรือ ปรับปรุงกรณีที่สถ�นศึกษ�ที่จัดก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ� หรือ 

ด้�นก�รอ�ชีวศึกษ� จะต้องมีผลก�รประเมินในระดับดี พอใช้ ควรปรับปรุง หรือต้องปรับปรุง
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 หลักเกณฑ์สำาคัญ

 ๑) สถ�นศกึษ�แกนนำ�ในโครงก�ร “๑ ช่วย ๙” จะได้รบัก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกรอบส�มต�มม�ตรฐ�น 

ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ก�รพิจ�รณ� ต�มกรอบก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม

 ๒) สถ�นศกึษ�เครอืข่�ยก�รพฒัน� จะได้รบัก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกรอบส�ม ต�มกรอบก�รประเมนิ

คุณภ�พภ�ยนอกรอบส�มเช่นเดียวกับสถ�นศึกษ�อื่นๆ

 ๓) สถ�นศึกษ�เครือข่�ยก�รพัฒน�ของสถ�นศึกษ�ในโครงการ	 “๑	 ช่วย	 ๙”นั้น อาจเป็นสถานศึกษา

ที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน	 หรือต่างระดับกันก็ได้ เช่น สถ�นศึกษ�ในโครงก�ร “๑ ช่วย ๙” มีสถ�นศึกษ� 

เครือข่�ยก�รพัฒน�เป็นศูนย์พัฒน�เด็ก จำ�นวน ๒ แห่ง และเป็นสถ�นศึกษ�ที่จัดก�รศึกษ�ในระดับก�รศึกษ�  

ขั้นพื้นฐ�น จำ�นวน ๗ แห่ง หรือสถ�นศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�อ�จมีสถ�นศึกษ�ในเครือข่�ยก�รพัฒน�ที่เป็น 

สถ�นศึกษ�ระดับอุดมศึกษ� หรือขั้นพื้นฐ�นก็ได้ เป็นต้น โดยจะตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือต่างพื้นที่กันก็ได้	อ�จ 

นำ�สถ�นศึกษ�ที่มีเจ้�ของเดียวกันกับสถ�นศึกษ�แกนนำ�ให้เป็นสถ�นศึกษ�เครือข่�ยก�รพัฒน�ก็ได้ กรณีนี้ 

สถ�นศึกษ�แกนนำ�แต่ละแห่งจะมีสถ�นศึกษ�เครือข่�ยก�รพัฒน�เช่นนี้ได้ไม่เกิน ๒ แห่ง

ขั้นตอนของโครงการ

 ๑) สถ�นศึกษ�ที่มีคว�มประสงค์จะเป็นสถ�นศึกษ�แกนนำ�ในก�รพัฒน�หรือเรียกว่�สถ�นศึกษ�ที่เป็น 

“๑” ต้องแสดงคว�มจำ�นงต่อ สมศ. โดยตรง และจัดทำ�ข้อเสนอโครงก�รให้ สมศ. ทร�บล่วงหน�้ก่อนเริ่มดำ�เนิน

ก�รอย่�งน้อย ๖ เดือน หรือ ๑ ภ�คก�รศึกษ� พร้อมด้วยข้อมูลและแผนก�รดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้อง เช่น แจ้งร�ยชื่อ 

สถ�นศึกษ�ที่อยู่ในเครือข่�ยก�รพัฒน� จำ�นวน ๙ แห่ง พร้อมแผนก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�สถ�นศึกษ�ที่เป็น “๙” 

และระยะเวล�ที่ใช้เพื่อก�รพัฒน� เป็นต้น เพื่อให้ สมศ. ได้จัดกลุ่มสถ�นศึกษ�และเตรียมก�รประเมิน “๑ ช่วย ๙”

 ๒) คณะกรรมก�รบริห�ร สมศ. พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ โดยผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กคณะกรรมก�ร 

วิช�ก�รหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (กพพ.)  

คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ด้�นก�รอ�ชีวศึกษ� (กพศ.) และคณะกรรมก�รพัฒน�

ระบบก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ� (กพอ.)

 ๓) สมศ. แจ้งผลก�รพิจ�รณ�แก่สถ�นศึกษ�ที่สมัครเข้�ร่วมโครงก�ร

 ๔) สถ�นศึกษ�ดำ�เนินก�รต�มแผนง�นและร�ยละเอียดโครงก�รต�มที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�ก สมศ.

 ๕) สมศ. ดำ�เนินก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�มและก�รประเมินต�มโครงก�ร “๑ ช่วย ๙”

 ๖) ประก�ศผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�มและผลก�รประเมินต�มโครงก�ร “๑ ช่วย ๙”

 ๗) สถ�นศึกษ�ที่ผ่�นก�รประเมินต�มโครงก�ร“๑ ช่วย ๙” จะได้รับประติม�กรรมคุณภ�พ เพื่อแสดง  

ณ สถ�นศึกษ�
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 ทั้งนี้ ก�รพัฒน�คุณภ�พม�ตรฐ�นและศักยภ�พของสถ�นศึกษ�เครือข่�ยก�รพัฒน�ของสถ�นศึกษ�

ที่ขอรับก�รประเมินต�มโครงก�ร “๑ ช่วย ๙” จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่�เป็นสิ่งที่ได้ดำ�เนินก�รร่วมกันจริง  

ก�รพัฒน�ที่เกิดขึ้นมีคว�มสัมพันธ์หรือเป็นไปต�มแผนก�รพัฒน�ที่สถ�นศึกษ�ที่ขอรับก�รประเมินเป็นผู้ริเริ่ม  

ร่วมดำ�เนินก�ร และกำ�กับติดต�มตลอดระยะเวล�ที่กำ�หนด จนเกิดผลต่อการพัฒนาผู้เรียน	 พัฒนาครู	 ผู้บริหาร	

และพัฒนาสถานศึกษาโดยรวมจนเกิดผลสำาเร็จอย่างแท้จริง และสถ�นศึกษ�ทั้ง ๙ แห่ง มีคว�มเข้มแข็งเพียงพอ 

ที่จะพัฒน�ตนเองสู่คว�มเป็นเลิศต่อไปได้แม้จะไม่มีสถ�นศึกษ�หลักเป็นผู้ดูแล 

๓.๓	เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

	 ๑)  ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) กำ�หนดเสร็จสิ้นภ�ยในวันที่ ๓๐ 

กันย�ยน ๒๕๕๘ สำ�หรับสถ�นศึกษ�ที่ต้องได้รับก�รประเมินใหม่ต�มข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวงว่�ด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์และวิธีก�รประกันคุณภ�พ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต้องดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จภ�ยในวันที่ ๓๐ กันย�ยน ๒๕๕๘  

เท่�นั้น ห�กมิได้ดำ�เนินก�รดังกล่�วให้สำ�นักง�นร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น คณะกรรมก�ร 

ก�รอ�ชีวศึกษ� หรือคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� หรือหน่วยง�นต้นสังกัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจ�รณ�สั่งก�รต่อไป

 ๒)  กรณีสถ�นศึกษ�ไม่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น ให้สถ�นศึกษ�ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทำ�แผนพัฒน�

คุณภ�พส่งให้ต้นสังกัดพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบก่อนส่งม�ยังสำ�นักง�น เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติภ�ยในส�มสิบวัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลก�รประเมินต�มกฏกระทรวงว่�ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก�รประกันคุณภ�พ

ก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๕๓ ห�กสถ�นศึกษ�มิได้ดำ�เนินก�รดังกล่�ว สำ�นักง�นจะไม่ทำ�ก�รประเมินซำ้�สำ�หรับ 

สถ�นศึกษ�นั้น และจะร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น คณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� หรือ 

คณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� หรือหน่วยง�นต้นสังกัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มคว�มเหม�ะสม 

ต่อไป

 ๓)  กรณีสถ�นศึกษ�ไม่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น และได้รับก�รประเมินซำ้� จะพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร 

ใน ๒ แนวท�ง ดังนี้

  (๓.๑) กรณีสถ�นศึกษ�ที่ไม่ผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นในตัวบ่งชี้หรือประเด็นก�รพิจ�รณ�เชิงปริม�ณ 

ให้สถ�นศึกษ�จัดส่งเอกส�ร หลักฐ�นที่ผ่�นก�รรับรองโดยหน่วยง�นต้นสังกัดม�ยังสำ�นักง�น เพื่อพิจ�รณ� 

ปรับผลก�รประเมิน โดยสำ�นักง�นจะลงไปเก็บข้อมูลที่สถ�นศึกษ�เพิ่มเติมได้

  (๓.๒) กรณีสถ�นศึกษ�ที่ไม่ผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นในตัวบ่งชี้หรือประเด็นก�รพิจ�รณ�เชิงคุณภ�พ 

สำ�นกัง�นจะลงไปเกบ็ข้อมลูเพือ่ตรวจสอบก่อนก�รพจิ�รณ�ปรบัผลก�รประเมนิ ทัง้นี ้ก�รปรบัเปลีย่นผลก�รประเมนิ

จะต้องเป็นไปต�มขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประก�ศที่สำ�นักง�นหรือคณะกรรมก�รบริห�ร สมศ. กำ�หนด
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 กระบวนก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกประกอบด้วย ก�รจัดคณะผู้ประเมิน ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลก�ร

ประเมนิ ขัน้ตอนก�รประเมนิ ก�รตดิต�มและประเมนิผลก�รปฏบิตังิ�นของผูป้ระเมนิ และก�รตดิต�มผลก�รพฒัน�

ของสถ�นศึกษ� ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้

๔.๑		การจัดคณะผู้ประเมินภายนอก

 ผู้ประเมินภ�ยนอก หม�ยถึง บุคคลหรือหน่วยง�นที่ได้รับก�รรับรองจ�ก สมศ. ให้ทำ�ก�รประเมินภ�ยนอก 

(พระร�ชกฤษฎีก�จัดตั้ง สมศ. พ.ศ. ๒๕๔๓)

 ผู้ประเมินภ�ยนอกด้�นก�รอ�ชีวศึกษ� หม�ยถึง บุคคล คณะบุคคล องค์กร สม�คมวิช�ก�รหรือสม�คม

วิช�ชีพ หรือผู้บริห�รที่มีคุณสมบัติต�มที่คณะกรรมก�รฯกำ�หนด หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�ร

ประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�และมีผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติต�มที่กำ�หนดและได้รับก�รรับรองจ�ก สมศ. ให้ทำ�ก�ร

ประเมินภ�ยนอกสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�

 จำ�นวนผู้ประเมินภ�ยนอกในแต่ละคณะขึ้นอยู่กับขน�ดของสถ�นศึกษ�และคว�มหล�กหล�ยของก�ร

จัดก�รศึกษ�ในแต่ละประเภทวิช�โดยในคณะผู้ประเมินประกอบด้วย ๓ ส่วนเป็นอย่�งน้อย คือ ๑) ผู้เชี่ยวช�ญด้�น

ก�รประเมิน ๒) ผู้เชี่ยวช�ญในแต่ละส�ข�วิช�ชีพที่สถ�นศึกษ�เปิดสอน และ๓) ผู้แทนด้�นประกันคุณภ�พของ 

สถ�นศึกษ�แต่ละแห่ง  

๔.๒		การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ก�รเกบ็รวบรวมข้อมลู ถอืเป็นขัน้ตอนทีส่ำ�คญัสำ�หรบัก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอก ซึง่ส�ม�รถทำ�ได้หล�ยวธิี 

ในที่นี้นำ�เสนอ  ๓ วิธี ได้แก่ 

	 	 ๑)	 การศึกษาจากเอกสารแหล่งข้อมูลเอกส�ร ได้แก่ ร�ยง�นประจำ�ปีของสถ�นศึกษ� ร�ยง�น 

ก�รประเมินตนเอง ร�ยง�นก�รประชุม ร�ยง�นก�รวิจัยที่เกี่ยวกับสถ�นศึกษ�นั้นๆ เอกส�รที่ร�ยง�นเกี่ยวกับ 

ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของผู้เรียน เป็นต้น ทั้งนี้อ�จรวมถึงป้�ยกระด�น แผนที่  เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน์ เป็นต้น
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	 ๒)	 การสัมภาษณ์	 เป็นวิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดำ�เนินก�รสัมภ�ษณ์บุคคลเป้�หม�ย และบันทึก  

ในที่นี้ หม�ยถึง สัมภ�ษณ์บุคล�กรท�งก�รศึกษ� เช่น ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ครู นักศึกษ� ผู้ใช้นักศึกษ�ที่สำ�เร็จ 

ก�รศึกษ� เป็นต้น แหล่งข้อมูลที่เป็นคนอ�จมีจำ�นวนม�ก ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจึงต้องคิดพิจ�รณ�ว่�จะเลือก 

เก็บรวบรวมจ�กใครจึงจะได้ข้อมูลที่น่�เชื่อถือม�กที่สุด ซึ่งก�รรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีก�รสัมภ�ษณ์อ�จใช้วิธีก�ร

สัมภ�ษณ์แบบเผชิญหน้� ก�รสัมภ�ษณ์ท�งโทรศัพท์ ก�รสัมภ�ษณ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ก�รสัมภ�ษณ์แบบกลุ่ม 

ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก เป็นต้น 

	 ๓)	 การสังเกต	 เป็นวิธีเก็บข้อมูลโดยตรงจ�กปฏิกิริย�ท่�ท�งของกลุ่มเป้�หม�ย หรือเหตุก�รณ์ 

หรือปร�กฏก�รณ์ หรือสภ�พแวดล้อมที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งและจดบันทึกไว้โดยไม่มีก�รสัมภ�ษณ์ ได้แก่ 

แหล่งข้อมูลด้�นก�ยภ�พของสถ�นศึกษ� แหล่งข้อมูลท�งสังคมรอบๆ สถ�นศึกษ� หรืออ�จจะเป็นก�รสังเกต 

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในสถ�นศึกษ� เป็นต้น 

๔.๓		ขั้นตอนการประเมิน

 ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกมีก�รดำ�เนินง�นต�มขั้นตอนที่สำ�คัญ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นตอน 

ที่ ๑ ก่อนก�รตรวจเยี่ยมสถ�นศึกษ� ขั้นตอนที่ ๒ ระหว่�งก�รตรวจเยี่ยมสถ�นศึกษ� และขั้นตอนที่ ๓ หลังก�ร 

ตรวจเยี่ยมสถ�นศึกษ� ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

ขั้นตอนที่	๑	ก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คำาอธิบาย

๑.๑ สมศ.

๑) สมศ. คัดเลือกและเตรียมคณะผู ้ประเมิน

ภ�ยนอก รวมทัง้กำ�หนดสถ�นศกึษ�ทีจ่ะประเมนิ

๒) สมศ. * แจ้งให้สถ�นศึกษ�รับทร�บเพื่อให้

ส่งร�ยง�นประจำ�ปีหรือร�ยง�นก�รประเมิน

ตนเอง (SAR) ทีไ่ด้รบัก�รรบัรองจ�กคณะกรรมก�ร 

สถ�นศึกษ�ให้ สมศ. ไม่น ้อยกว่� ๓๐ วัน 

ก่อนรบัก�รประเมนิ

๑.๒

สมศ./

คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

สมศ. จดัส่ง SAR หรอืร�ยง�นประจำ�ปี ให้ประธ�น

คณะผู้ประเมินภ�ยนอกนำ�ไปดำ�เนินก�รจัดก�ร

ประเมินต่อไป

สมศ. คัดเลือกผู้ประเมินภ�ยนอก 

และประก�ศร�ยชื่อสถ�นศึกษ�

สมศ. จัดส่ง SAR หรือร�ยง�นประจำ�ปี

ให้ประธ�นคณะผู้ประเมินภ�ยนอก

หมายเหต ุ * สถ�นศกึษ�ส�ม�รถทำ�ก�รทกัท้วงคณะผูป้ระเมนิ โดยทำ�หนงัสอืเป็นล�ยลกัษณ์อกัษร เพือ่เสนอคณะกรรมก�รฯ  สมศ. 

พิจ�รณ� และผลก�รพิจ�รณ�ถือเป็นข้อสิ้นสุด
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ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คำาอธิบาย

๑.๓
คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

๑) ประธ�นคณะผู้ประเมินภ�ยนอกประชุมเพื่อ

ชีแ้จงแนวท�งก�รดำ�เนนิก�รพร้อมมอบหม�ยง�น

ให้ผูป้ระเมนิแต่ละคนได้รบัทร�บเพือ่นำ�ไปดำ�เนนิ

ก�รวิเคร�ะห์ SAR

๒) คณะผู้ประเมินภ�ยนอกดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์ 

SAR หรอืร�ยง�นประจำ�ปี ต�มทีไ่ด้รบัมอบหม�ย

พร้อมสรุปประเด็นก�รพิจ�รณ�เพื่อส่งมอบให้

เลข�นุก�รคณะผู้ประเมินภ�ยนอกนำ�ไปดำ�เนิน

ก�รจดัเตรยีมก�รประชมุเตรยีมคว�มพร้อมต่อไป

๑.๔
คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

คณะผู ้ประเมินภ�ยนอกร่วมกันว�งแผนก�ร 

ตรวจเยี่ยม และก�รประเมินกำ�หนดต�ร�งก�ร

ปฏิบัติง�นและมอบหม�ยภ�ระง�นให้ผู้ประเมิน

ภ�ยนอกแต่ละคนอย่�งชัดเจน และนัดวันที่จะไป

ตรวจเยี่ยมสถ�นศึกษ�  

๑.๕

คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก/

สถ�นศึกษ�

๑) คณะผู้ประเมินภ�ยนอกแจ้งสถ�นศึกษ�ก่อน

เข้�ประเมินไม่น้อยกว่� ๑ สัปด�ห์

๒) สถ�นศึ กษ�รับก�รประส�นจ�กคณะ 

ผู้ประเมินภ�ยนอก เตรียมเอกส�รหลักฐ�น และ

คว�มพร้อมรับก�รประเมิน

ประธ�นคณะผู้ประเมินภ�ยนอก

เรียกประชุมเพื่อมอบหม�ยง�น

ให้ผู้ประเมิน

คณะผู้ประเมินภ�ยนอก

จัดก�รประชุมเพื่อว�งแผนเตรียมก�ร

กำ�หนดประเด็นประเมิน

สถ�นศึกษ�เตรียมคว�มพร้อม

รับก�รประเมิน
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ขั้นตอนที่	๒	ระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คำาอธิบาย

๒.๑
คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

คณะผูป้ระเมนิภ�ยนอกเดนิท�งไปยงัสถ�นศกึษ�

ต�มกำ�หนดวัน เวล�ที่ได้นัดหม�ยกับสถ�นศึกษ�

ซึ่งกำ�หนดเวล�ก�รตรวจเยี่ยมสถ�นศึกษ�หนึ่งๆ 

มีกำ�หนดระยะเวล� ๓-๕ วัน

๒.๒
คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

ในวันแรก คณะผู้ประเมินภ�ยนอกจัดประชุม

ชี้ แจงแก ่คณะผู ้ บริห�รและบุคล�กรของ 

สถ�นศึกษ�เพื่อให ้ทร�บกระบวนก�รและ

วัตถุประสงค์ของก�รประเมิน รวมทั้งแจ้งให้

ทร�บเกี่ยวกับแผนและต�ร�งก�รปฏิบัติง�น  

ตลอดจนก�รปฏิบัติตนของสถ�นศึกษ�ระหว่�ง

ก�รตรวจเยี่ยม และสถ�นศึกษ�เตรียมเอกส�ร  

หลักฐ�น และคว�มพร้อมรับก�รประเมิน

๒.๓ คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

๑)  คณะผู ้ประเมินภ�ยนอกทำ�ก�รประเมิน

คุณภ�พสถ�นศึกษ�ต�มขอบข่�ยและประเด็นที่

กำ�หนดไว้

๒)  คณะผู้ประเมินภ�ยนอกนำ�ข้อค้นพบหรือ

ข้อมลูทีไ่ด้ทัง้หมดม�อภปิร�ยร่วมกนัเพือ่วเิคร�ะห์

ผลก�รประเมิน

๒.๔

คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก/

สถ�นศึกษ�

ผู้ประเมินภ�ยนอกนำ�เสนอข้อสังเกตด้วยว�จ� 

ต่อองค์ประชุม**ของสถ�นศึกษ� เพื่อรับฟัง 

คว�มคิดเห็นและตรวจสอบคว�มถูกต้องของ 

ข้อมูลต่�งๆ  และให้โอก�สสถ�นศึกษ�ชี้แจง 

ในกรณทีีส่ถ�นศกึษ�เหน็ว่�ข้อสงัเกตยงัไม่ถกูต้อง  

ไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมบ�งประเด็น แล้ว 

สรุปผลก�รประเมินเพื่อนำ�ข้อมูลไปเขียนร�ยง�น 

ก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอก

หมายเหตุ** ในก�รรับฟังผลประเมินด้วยว�จ� สถ�นศึกษ�ต้องจัดให้มีองค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�  

ผู้บริห�ร คณะครูอ�จ�รย์  บุคล�กร  ผู้แทนนักเรียน-นักศึกษ� ผู้แทนผู้ปกครอง ตลอดจนผู้แทนชุมชน

คณะผู้ประเมินภ�ยนอก

เดินท�งไปสถ�นศึกษ�

คณะผู้ประเมินภ�ยนอก

ดำ�เนินก�รตรวจประเมิน 

ต�มที่ได้รับมอบหม�ย

คณะผู้ประเมินภ�ยนอก

เสนอข้อสังเกตและสรุปผล

ก�รประเมินด้วยว�จ�

คณะผู้ประเมินภ�ยนอก

ประชุมชี้แจงแนวท�งวัตถุประสงค์

ของก�รประเมินพร้อมแนวท�ง

ก�รดำ�เนินก�ร
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ขั้นตอนที่	๓	หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คำาอธิบาย

๓.๑

คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก/

สถ�นศึกษ�

๑) คณะผู ้ประเมินภ�ยนอก ร ่วมกันจัดทำ�

ร่�งร�ยง�นผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก 

สถ�นศึกษ�จ�กข้อมูลหลักฐ�นต่�งๆ ทั้งหมด 

ที่รวบรวมได้ ต�มกรอบของ สมศ.

๒) คณะผูป้ระเมนิภ�ยนอกเสนอร่�งร�ยง�นผลก�ร

ประเมินคุณภ�พภ�ยนอกต่อสถ�นศึกษ�ภ�ยใน 

๑๕ วนั นบัจ�กวันสุดท้�ยของก�รตรวจประเมินฯ 

เพื่อให้สถ�นศึกษ�พิจ�รณ�รับรองร่�งร�ยง�น

ก�รประเมินฯ

๓) สถ�นศึกษ�ได้รับร่�งร�ยง�นผลก�รประเมิน

และพิจ�รณ�รับรองร่�งร�ยง�นก�รประเมินฯ 

ภ�ยใน ๑๕ วันนับจ�กวันที่ได้รับ ห�กพ้นกำ�หนด

เวล�ดังกล่�วจะถือว่�สถ�นศึกษ�ยอมรับร่�ง

ร�ยง�นก�รประเมินฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

๓.๒

สมศ./

คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก

๑) คณะผู้ประเมินภ�ยนอกจัดส่งร่�งร�ยง�นฯ 

ที่ ได ้รับก�รรับรองจ�กสถ�นศึกษ�ให ้สมศ.  

เพื่อตรวจสอบคว�มถูกต้องของร�ยง�น

๒) สมศ.จัดส ่งร ่ �งร�ยง�นก�รประเมินให ้ 

ผู้ประเมินอภิม�นตรวจอ่�น

๓) สมศ.จดัส่งร่�งร�ยง�นก�รประเมนิทีไ่ด้รบัก�ร

ตรวจอ่�นให้ผูป้ระเมนิภ�ยนอกปรบัแก้ไขร�ยง�น

ต�มข้อเสนอแนะของผู้ประเมินอภิม�น

๓.๓

คณะผู้ประเมิน

ภ�ยนอก/

สมศ.

๑) คณะผู้ประเมินภ�ยนอกปรับแก้ร�ยง�นก�ร

ประเมนิฯ ต�มข้อเสนอแนะของผูป้ระเมนิอภมิ�น

พร้อมจัดส่งร�ยง�นฉบับสมบูรณ์ม�ยัง สมศ. 

๒) สมศ. พจิ�รณ�รบัรองร�ยง�นฯ  และพจิ�รณ�

รับรองม�ตรฐ�นสถ�นศึกษ�

๓.๔ สมศ.

๑.) สมศ. จัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินคุณภ�พ

ภ�ยนอกต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว ่�ก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร และสำ�นักงบประม�ณ 

รวมทั้งเผยแพร่ร�ยง�นดังกล่�วต่อหน่วยง�นที่

เกี่ยวข้องและส�ธ�รณชน

๒) ในกรณีที่ผลก�รประเมินภ�ยนอกของ 

สถ�นศึกษ�ใดไม่ได ้ม�ตรฐ�นต�มที่กำ�หนด

ให้ สมศ. จัดทำ�ข้อเสนอแนะก�รปรับปรุงแก้ไข 

ต่อหน่วยง�นต้นสงักดั เพือ่ให้สถ�นศกึษ�ปรบัปรงุ

แก้ไขภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด

คณะผู้ประเมินภ�ยนอก

จัดทำ�ร่�งร�ยง�นประเมินเพื่อส่ง

ให้สถ�นศึกษ�

สมศ. พิจ�รณร่�งร�ยง�น

ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก 

จ�กคณะผู้ประเมินภ�ยนอก

สมศ. พิจ�รณร่�งร�ยง�น

และพิจ�รณ�รับรองม�ตรฐ�น

สถ�นศึกษ�

สมศ. ร�ยง�นผลก�รประเมิน

คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

ประจำ�ปี
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๔.๔		การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก

 ในระหว่�งและภ�ยหลังก�รประเมินสถ�นศึกษ�ของคณะผู้ประเมินภ�ยนอก สมศ. จะดำ�เนินก�รกำ�กับ  

ดแูลคณุภ�พและประเมนิผลง�นของคณะผูป้ระเมนิ โดยอ�ศยัทัง้ข้อมลูย้อนกลบัจ�กสถ�นศกึษ�ทีไ่ด้รบัก�รประเมนิ

และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ว่�ผู้ประเมินได้ปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเหม�ะสม ตรงต�มวัตถุประสงค์และข้อกำ�หนดของ สมศ. 

หรอืไม่ นอกจ�กนัน้ยงัมกี�รตรวจสอบคณุภ�พของผูป้ระเมนิจ�กร�ยง�นก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกสถ�นศกึษ�ที่

คณะผู้ประเมินจัดส่งร�ยง�นฯ ม�ยัง สมศ.

๔.๕		การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา

 ก�รตดิต�มผลเป็นขัน้ตอนทีท่ำ�ให้เกดิก�รพฒัน�อย่�งต่อเนือ่งและนำ�ไปสูก่�รพฒัน�คณุภ�พและม�ตรฐ�น

ก�รศึกษ� ก�รติดต�มผลก�รพัฒน�ของสถ�นศึกษ�ให้พิจ�รณ�จ�กร�ยง�นประจำ�ปีที่สถ�นศึกษ�แต่ละแห่งต้อง

ดำ�เนินก�รต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และจ�ก

ร�ยง�นผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก โดยคณะผู้ประเมินภ�ยนอกที่ สมศ. ให้ก�รรับรอง รวมทั้งก�รติดต�ม  

ส่งเสริม  สนับสนุน ประส�นเชื่อมโยงกับหน่วยง�นต้นสังกัดในก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน ตลอดจนก�รพัฒน� 

สถ�นศึกษ�ต�มข้อเสนอแนะจ�กก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก นอกจ�กนี้ยังติดต�มตรวจสอบวิจัยกรณีตัวอย่�ง 

ว่�สถ�นศึกษ�นั้นๆ ได้ใช้ผลก�รประเมินในก�รปรับปรุงแก้ไขภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดหรือไม่
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ภาคผนวก	ก

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน)	พ.ศ.๒๕๔๓
___________________

หมวด	๑

การจัดตั้ง	วัตถุประสงค์	และอำานาจหน้าที่

	 มาตรา	๕ ให้จดัตัง้องค์ก�รมห�ชนขึน้เรยีกว่� “สำ�นกัง�นรบัรองม�ตรฐ�นและประเมนิคณุภ�พก�รศกึษ� 

(องค์ก�รมห�ชน)” เรียกโดยย่อว่� “สมศ.”

	 มาตรา	๖ ให้สำ�นักง�นมีที่ตั้งของสำ�นักง�นแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมห�นครหรือจังหวัดใกล้เคียง

	 มาตรา	๗ ให้สำ�นักง�นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�เกณฑ์และวิธีก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก และทำ�ก�ร

ประเมนิผลก�รจดัก�รศกึษ�เพือ่ให้มกี�รตรวจสอบคณุภ�พของสถ�นศกึษ� โดยคำ�นงึถงึคว�มมุง่หม�ย หลกัก�ร และ

แนวก�รจัดก�รศึกษ�ในแต่ละระดับต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎหม�ยว่�ด้วยก�รศึกษ�แห่งช�ติ

	 มาตรา	๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มม�ตร� ๗ ให้สำ�นักง�นมีอำ�น�จหน้�ที่หลัก ดังนี้

  (๑) พัฒน�ระบบก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก กำ�หนดกรอบแนวท�ง และวิธีก�รประเมินคุณภ�พ

ภ�ยนอกที่มีประสิทธิภ�พ และสอดคล้องกับระบบก�รประกันคุณภ�พของสถ�นศึกษ�และหน่วยง�นต้นสังกัด

  (๒) พัฒน�ม�ตรฐ�นและเกณฑ์สำ�หรับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก

  (๓) ให้ก�รรับรองผู้ประเมินภ�ยนอก

  (๔) กำ�กับดูแลและกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกที่ดำ�เนินก�รโดยผู้ประเมินภ�ยนอก 

รวมทั้งให้ก�รรับรองม�ตรฐ�น ทั้งนี้ ในกรณีจำ�เป็นหรือเพื่อประโยชน์ในก�รศึกษ�วิจัยเพื่อพัฒน�ระบบก�รประเมิน

คุณภ�พภ�ยนอก สำ�นักง�นอ�จดำ�เนินก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกเองก็ได้

  (๕) พฒัน�และฝึกอบรมผูป้ระเมนิภ�ยนอก จดัทำ�หลกัสตูรก�รฝึกอบรม และสนบัสนนุให้องค์กรเอกชน 

องค์กรวิช�ชีพหรือวิช�ก�ร เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รฝึกอบรมผู้ประเมินภ�ยนอกอย่�งมีประสิทธิภ�พ

  (๖) เสนอร�ยง�นก�รประเมนิคณุภ�พและม�ตรฐ�นก�รศกึษ�ประจำ�ปีต่อคณะรฐัมนตร ีรฐัมนตรว่ี�ก�ร

กระทรวงก�รศกึษ� ศ�สน� และวฒันธรรม และสำ�นกังบประม�ณ เพือ่ประกอบก�รพจิ�รณ�ในก�รกำ�หนดนโยบ�ย

ท�งก�รศกึษ� และก�รจดัสรรงบประม�ณเพือ่ก�รศกึษ� รวมทัง้เผยแพร่ร�ยง�นดงักล่�วต่อหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องและ

ส�ธ�รณชน 

	 มาตรา	๙  นอกจ�กอำ�น�จหน้�ที่ต�มม�ตร� ๘ ให้สำ�นักง�นมีอำ�น�จกระทำ�กิจก�รต่�งๆ ภ�ยในขอบ 

แห่งวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ด้วย 

  (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่�งๆ 

  (๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือทำ�นิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน

  (๓) ทำ�คว�มตกลงและร่วมมอืกบัองค์ก�รหรอืหน่วยง�นในประเทศหรอืต่�งประเทศ หรอืองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในกิจก�รที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รต�มวัตถุประสงค์ของสำ�นักง�น
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  (๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�ก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�

  (๕) เรียกเก็บค่�ธรรมเนียม ค่�บำ�รุง ค่�ตอบแทน หรือค่�บริก�รในก�รดำ�เนินกิจก�รของสำ�นักง�น

  (๖) มอบให้บุคคลทำ�กิจก�รที่อยู่ภ�ยในอำ�น�จหน้�ที่ของสำ�นักง�น

  (๗) ให้ประก�ศนยีบตัร หนงัสอืรบัรอง และเครือ่งหม�ยวทิยฐ�นะในกจิกรรมทีเ่ป็นไปต�มวตัถปุระสงค์

และอำ�น�จหน้�ที่ของสำ�นักง�น

  (๘) กระทำ�ก�รอื่นใดที่จำ�เป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำ�นักง�น และต�มที่ 

คณะกรรมก�รมอบหม�ย
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ภาคผนวก	ข

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๓

หมวด	๓

การประกันคุณภาพภายนอก

 ข้อ	๓๗		ก�รประกันคุณภ�พภ�ยนอกให้คำ�นึงถึงจุดมุ่งหม�ยและหลักก�รดังต่อไปนี้

 (๑) เพื่อให้มีก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

 (๒) ยึดหลักคว�มเที่ยงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐ�นข้อมูลต�มสภ�พคว�มจริงและ 

คว�มรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

 (๓) สร้�งคว�มสมดุลระหว�่งเสรีภ�พท�งก�รศึกษ�กับจุดมุ่งหม�ยและหลักก�รศึกษ�ของช�ติ 

โดยให้มีเอกภ�พเชิงนโยบ�ย ซึ่งสถ�นศึกษ�ส�ม�รถกำ�หนดเป้�หม�ยเฉพ�ะและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ให้เต็ม 

ต�มศักยภ�พของสถ�นศึกษ�และผู้เรียน

 (๔) ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และร่วมมอืกบัสถ�นศกึษ�ในก�รพฒัน�ระบบก�รประกนัคณุภ�พภ�ยใน

ของสถ�นศึกษ�  

 (๕) ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมในก�รประเมินคุณภ�พ และพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ของรัฐ  

เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บคุคล ครอบครวั องค์กรชมุชน องค์กรเอกชน องค์กรวชิ�ชพี สถ�บนัศ�สน�  

สถ�นประกอบก�ร และสถ�บันสังคมอื่น

 (๖) คว�มเป็นอิสระ เสรีภ�พท�งวิช�ก�ร เอกลักษณ์ ปรัชญ� ปณิธ�น วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้�หม�ยของสถ�นศึกษ�

 ข้อ	 ๓๘ ในก�รประกันคุณภ�พภ�ยนอก ให้สำ�นักง�นทำ�ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกสถ�นศึกษ� 

แต่ละแห่งต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้

 (๑)  ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยผลก�รจัดก�รศึกษ�ในแต่ละระดับและประเภทก�รศึกษ�

 (๒)  ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�

 (๓)  ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

 (๔)  ม�ตรฐ�นที่ว่�ด้วยก�รประกันคุณภ�พภ�ยใน

 ในกรณีที่มีคว�มจำ�เป็นต้องทำ�ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกจ�กม�ตรฐ�นอื่นเพิ่มเติมจ�กม�ตรฐ�นที่

กำ�หนดในวรรคหนึ่ง ให้สำ�นักง�นประก�ศกำ�หนดม�ตรฐ�นอื่นได้โดยใช้คว�มเห็นชอบของรัฐมนตรี
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 ข้อ	๓๙ วิธีก�รในก�รประกันคุณภ�พภ�ยนอกให้เป็นไปต�มระเบียบที่สำ�นักง�นกำ�หนด

 

 ข้อ	๔๐ ในกรณีที่ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกแสดงว่�ผลก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ใดไม่ผ่�น

เกณฑ์ม�ตรฐ�น ให้สำ�นักง�นแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่ผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นแก่หน่วยง�นต้นสังกัดและ

สถ�นศึกษ�นั้น และให้สถ�นศึกษ�นั้นปรับปรุงแก้ไขโดยจัดแผนพัฒน�คุณภ�พและดำ�เนินก�รต�มแผนเพื่อขอรับ 

ก�รประเมินใหม่ภ�ยในสองปีนับแต่วันได้รับแจ้งผลก�รประเมินครั้งแรก

 ให้สถ�นศึกษ�เสนอแผนพัฒน�คุณภ�พต่อสำ�นักง�นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันที่ได้

รับแจ้งผลก�รประเมินต�มวรรคหนึ่ง

 ข้อ	 ๔๑ ในกรณีที่สถ�นศึกษ�ไม่ดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขภ�ยในกำ�หนดเวล�ต�มข้อ ๔๐ ให้สำ�นักง�น

ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น คณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� หรือคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� 

หรือหน่วยง�นต้นสังกัดอื่น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจ�รณ�สั่งก�รต่อไป
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ภาคผนวก	ค

ตารางเปรียบเทียบเพื่อแสดงความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพภายนอก	(สมศ.)

(๑๘ ตัวบ่งชี้)

การประเมินคุณภาพภายใน	(สอศ.)

(๓๔  ตัวบ่งชี้)

๑.  ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ได้ง�นทำ�หรือประกอบอ�ชีพอิสระ

     ในส�ข�ที่เกี่ยวข้องภ�ยใน ๑ ปี

๘.  ร้อยละของผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ทีไ่ด้ง�นทำ�ในสถ�นประกอบก�ร/ 

ประกอบอ�ชีพอิสระหรือศึกษ�ต่อภ�ยใน ๑ ปี

๙.  ระดับคว�มพึงพอใจของสถ�นประกอบก�รที่มีต่อ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้�นคุณธรรมจริยธรรมและ 

จรรย�บรรณในวิช�ชีพของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

๒.  ผู้เรียนมีคว�มรู้และทักษะที่จำ�เป็นในก�รทำ�ง�น ๑.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนต�มเกณฑ์ที่

กำ�หนดต�มชั้นปี

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ส�ม�รถประยุกต์หลักก�รท�ง

วิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์ม�ใช้แก้ปัญห�ในก�รปฏิบัติง�น

อ�ชีพอย่�งเป็นระบบ

๓. ร้อยละของผูเ้รยีนทีม่ทีกัษะในก�รสือ่ส�รด้�นก�รฟัง ก�รอ่�น

ก�รเขยีน และก�รสนทน�ทัง้ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�ต่�งประเทศ

๓.  ผู้เรียนผ่�นก�รทดสอบม�ตรฐ�นท�งวิช�ชีพจ�ก

     องค์กรที่เป็นที่ยอมรับ

๗.  ร้อยละของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ที่ผ่�นก�รประเมินม�ตรฐ�น

วิช�ชีพ

๔. ผลง�นที่เป็นโครงง�นท�งวิช�ชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของ 

    ผู้เรียนที่ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์

๔.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคว�มส�ม�รถใช้คว�มรู้และเทคโนโลยี

ที่จำ�เป็นในก�รศึกษ�ค้นคว้�และปฏิบัติง�นวิช�ชีพได้อย่�ง

เหม�ะสม

๕. ผลง�นที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ง�นสร้�งสรรค์ หรือ 

    ง�นวิจัย ของครูที่ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์

๒๙. จำ�นวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ง�นวิจัยและโครงง�นที่นำ�ไป

ใช้ประโยชน์ในก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนก�รประกอบอ�ชีพ

และ/หรือก�รพัฒน�ชุมชนท้องถิ่นและประเทศซึ่งนำ�ไปสู่ก�ร

แข่งขันระดับช�ติ

๓๐. ร้อยละของงบประประม�ณที่ใช้ในก�รสร้�งพัฒน�และเผย

แพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ง�นวิจัยและโครงง�นต่อ 

งบดำ�เนินก�รทั้งหมด

๓๑.  จำ�นวนครั้งและช่องท�งก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยว

กับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ง�นวิจัยและโครงง�นที่นำ�ไปใช้ในก�ร

พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนชุมชนสังคมและประเทศช�ติ
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การประเมินคุณภาพภายนอก	(สมศ.)

(๑๘ ตัวบ่งชี้)

การประเมินคุณภาพภายใน	(สอศ.)

(๓๔  ตัวบ่งชี้)

๖.  ผลก�รให้บริก�รวิช�ก�ร/วิช�ชีพที่ส่งเสริมก�รพัฒน�  

     ทักษะของผู้เรียน

๒๗. จำ�นวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงก�รที่ให้บริก�ร

วิช�ชีพและส่งเสริมคว�มรู้ในก�รพัฒน�ชุมชนและ 

ท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงก�รฝึกทักษะวิช�ชีพเพื่อก�รประกอบ

อ�ชีพของประช�ชน

๒๘. ร้อยละของงบประม�ณในก�รจัดกิจกรรม/ โครงก�รที่ให้

บริก�รวิช�ชีพและส่งเสริมคว�มรู้ในก�รพัฒน�ชุมชนและท้อง

ถิ่นและกิจกรรม/โครงก�รฝึกทักษะวิช�ชีพเพื่อก�รประกอบ

อ�ชีพของประช�ชนต่องบประม�ณทั้งหมด

๗.  ผู้เรียนได้เรียนรู้จ�กประสบก�รณ์จริง ๑๐.  ระดบัคณุภ�พของหลกัสตูรฐ�นสมรรถนะของสถ�นศกึษ� ที่

มีก�รพัฒน�ต�มคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น

๑๑. ระดับคุณภ�พของก�รจัดก�รเรียนรู้อย่�งหล�กหล�ยโดย

เน้นผูเ้รยีนเป็นสำ�คญัในก�รฝึกทกัษะวชิ�ชพีมกี�รฝึกปฏบิตัจิรงิ 

เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒน�ต�มธรรมช�ติเต็มต�มศักยภ�พ และ 

พึงพอใจต่อคุณภ�พก�รสอน

๑๘. จำ�นวนสถ�นประกอบก�รที่มีก�รจัดก�รศึกษ�ร่วมกับ

สถ�นศึกษ�จัดก�รศึกษ�ระบบทวิภ�คีและระบบปกติ

๘.๑ ผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสถ�นศึกษ� -

๘.๒ ผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ๖.  ร้อยละของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ที่มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนต�ม

เกณฑ์ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�

๑๒. ร้อยละของงบประม�ณทีส่ถ�นศกึษ�จดัซือ้วสัดฝึุกอุปกรณ์

สำ�หรับก�รจัดก�รเรียนก�รสอนอย่�งเหม�ะสม

๑๙.  จำ�นวนคน-ชั่วโมงของผู้เชี่ยวช�ญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ผู้เรียน

๒๐.  อัตร�ส่วนของผู้สอนประจำ�ที่มีคุณวุฒิด้�นวิช�ชีพต่อ 

ผู้เรียนในแต่ละส�ข�วิช�

๒๑.  อัตร�ส่วนของผู้สอนประจำ�ต่อผู้เรียน

๒๒.  จำ�นวนครัง้ของก�รจดัให้ผูเ้รยีนพบอ�จ�รย์ทีป่รกึษ�

๙.  ผลก�รใช้ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศในก�รบริห�รจัดก�ร  ๓๔.  ระดับคุณภ�พก�รจัดระบบส�รสนเทศและก�รจัดก�ร

คว�มรู้ของสถ�นศึกษ�

๑๐.  ผลก�รพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� ๓๓.  ร้อยละของบุคล�กรในสถ�นศึกษ�ที่ส�ม�รถปฏิบัติต�ม

จรรย�บรรณม�ตรฐ�นวิช�ชีพได้อย่�งถูกต้องเหม�ะสม
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การประเมินคุณภาพภายนอก	(สมศ.)

(๑๘ ตัวบ่งชี้)

การประเมินคุณภาพภายใน	(สอศ.)

(๓๔  ตัวบ่งชี้)

๑๑.  ผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ๑๕.  ระดบัคณุภ�พก�รจดัระบบคว�มปลอดภยัของ 

สภ�พแวดล้อมสิง่อำ�นวยคว�มสะดวกทีเ่อือ้ต่อก�รเรยีนรู้ 

ในสถ�ศกึษ�

๒๓.  จำ�นวนครั้งของก�รจัดบริก�รตรวจส�รเสพติดให้กับ 

ผู้เรียน

๒๔.  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกล�งคันเมื่อเทียบกับแรกเข้�

๑๒.  ผลก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมในก�รประกันคุณภ�พ -

๑๓. ก�รพฒัน�สถ�นศกึษ�จ�กผลก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยใน -

๑๔.๑ ผลก�รพัฒน�ให้บรรลุต�มปรัชญ� ปณิธ�น 

        พันธกิจและวัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งสถ�นศึกษ�

๓๒.  ระดับคุณภ�พก�รบริห�รง�นของผู้บริห�รที่สอดคล้องกับ

แผนยุทธศ�สตร์และก�รมีส่วนร่วมของประช�คมอ�ชีวศึกษ�

ด้วยคว�มโปร่งใสตรวจสอบได้

๑๔.๒ ผลก�รพัฒน�ต�มจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล 

        สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถ�นศึกษ�
-

๑๕.  ก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน ๕.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมค่�นิยมที่ดีง�มใน

วิช�ชีพ มีบุคลิกภ�พที่เหม�ะสมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

๒๕.  จำ�นวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้�น

วิช�ก�ร คุณธรรม จริยธรรม ค่�นิยมที่ดีง�มในวิช�ชีพรวมทั้ง

ด้�นบุคลิกภ�พและมนุษย์สัมพันธ์

๑๖.  ก�รพัฒน�คุณภ�พครู ๑๖.  ร้อยละของบุคล�กรภ�ยในสถ�นศึกษ�ที่ได้รับก�รพัฒน�

ต�มหน้�ที่ที่รับผิดชอบ

๑๗.  ก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ๑๓.  ระดับคว�มเหม�ะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์

ในแต่ละส�ข�

๑๔.  ระดับคว�มเหม�ะสมในก�รจัดอ�ค�รเรียน 

อ�ค�รประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติก�ร ศูนย์วิทยบริก�ร  

โรงฝึกง�น พื้นที่ฝึกปฏิบัติง�น เหม�ะสมกับวิช�ที่เรียน 

มีบรรย�ก�ศที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด

๑๗.  ก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (ต่อ) ๑๗.  จำ�นวนครั้งหรือปริม�ณในก�รระดมทรัพย�กรจ�ก 

แหล่งต่�งๆ ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกสถ�นศึกษ�เพื่อสนับสนุน

ก�รจัดก�รศึกษ�อย่�งมีประสิทธิภ�พ

๒๖.  จำ�นวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริม 

ก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทำ�นุบำ�รุงศิลป

วัฒนธรรม

๑๘.  ก�รสร้�งก�รมส่ีวนร่วมและก�รขย�ยโอก�สท�งก�รศกึษ� -
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คณะกรรมการบริหารสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)
และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา	ด้านการอาชีวศึกษา	และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการบริหารสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)

  ดร.ชิงชัย ห�ญเจนลักษณ์      ประธานกรรมการ

  ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี   กรรมก�ร

  ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธีระวุฒิ บุณยโสภณ    กรรมก�ร

  ดร.ม�นิต บุญประเสริฐ      กรรมก�ร

  ดร.อมรวิชช์ น�ครทรรพ      กรรมก�ร

  ดร.สิริพร บุญญ�นันต์      กรรมก�ร

  น�งกอบก�ญจน์ วัฒนวร�งกูร     กรรมก�ร

  น�ยสมหม�ย ป�ริจฉัตต์      กรรมก�ร

  น�ยอภิช�ติ จีระวุฒิ      กรรมก�ร

  น�ยสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์      กรรมก�ร

  ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมก�รและเลข�นุก�ร

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

  ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี	 	 	 ประธานกรรมการ

  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์    กรรมก�ร

  ดร.ฉันทวิทย์ สุช�ต�นนท์      กรรมก�ร

  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.นำ�ยุทธ สงค์ธน�พิทักษ์   กรรมก�ร

  ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ประส�ท สืบค้�     กรรมก�ร

  ดร.สว่�ง ภู่พัฒน์วิบูลย์      กรรมก�ร

  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตย�รักษ์วิทย์   กรรมก�ร

  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.พินิติ รตะน�นุกูล     กรรมก�ร

  ศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุทุมพร จ�มรม�น    กรรมก�ร

  ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมก�รและเลข�นุก�ร

หม�ยเหตุ 

  ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปรัชญ� เวส�รัชช์ (ประธ�นกรรมก�ร) (ตั้งแต่กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๓ - มกร�คม ๒๕๕๔)

  ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิย�นุวัฒน์ (กรรมก�ร) (ตั้งแต่กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๓ - พฤษภ�คม ๒๕๕๔)

  ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุวิมล ว่องว�ณิช (กรรมก�ร) (ตั้งแต่กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๓ - ตุล�คม ๒๕๕๔)
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คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

  ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธีระวุฒิ บุณยโสภณ    ประธานกรรมการ

  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล    กรรมก�ร

  น�ยเขมทัต สุคนธสิงห์      กรรมก�ร

  ดร.นงลักษณ์ ป�นเกิดดี      กรรมก�ร

  ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์     กรรมก�ร

  น�ยพรชัย มงคลวนิช      กรรมก�ร

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ    กรรมก�ร

  ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม      กรรมก�ร

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์    กรรมก�ร

  ดร.อุทัย ดุลยเกษม      กรรมก�ร

  ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมก�รและเลข�นุก�ร

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ดร.ม�นิต บุญประเสริฐ      ประธานกรรมการ

  ดร.ดิเรก พรสีม�       กรรมก�ร

  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์    กรรมก�ร

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.จันทร์จิร� วงษ์ขมทอง   กรรมก�ร

  น�ยแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศ�นติ์     กรรมก�ร

  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร    กรรมก�ร

  หม่อมหลวงปริยด� ดิศกุล      กรรมก�ร

  รองศ�สตร�จ�รย์อรุณี วิริยะจิตร�     กรรมก�ร

  ดร.รุ่งเรือง สุข�ภิรมย์      กรรมก�ร

  ผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์)  กรรมก�รและเลข�นุก�ร

หม�ยเหตุ 

  น�ยสมนึก พิมลเสถียร (ประธ�นกรรมก�ร) (ตั้งแต่มีน�คม ๒๕๕๓ - มีน�คม ๒๕๕๔)

  รองศ�สตร�จ�รย์ฉันทน� ไชยชิต (ประธ�นกรรมก�ร) (ตั้งแต่มีน�คม ๒๕๕๔ - กันย�ยน ๒๕๕๔)



81

ภาคผนวก	จ

คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 ต�มที่สำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน) ได้ดำ�เนินก�รพัฒน�ระบบ

ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เพื่อให้ผู้ประเมินคุณภ�พภ�ยนอกได้ใช้เป็นคู่มือ 

ในก�รประเมินสถ�นศึกษ�และส�ม�รถจัดเก็บข้อมูลได้อย่�งครบถ้วนสมบูรณ์

 เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รในก�รจัดทำ�คู ่มือก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม เป็นไปต�มระเบียบและ 

หลักเกณฑ์ของสำ�นักง�นฯ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมก�รพิจ�รณ�คู่มือก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม  

โดยมีร�ยชื่อคณะกรรมก�ร ดังนี้

  ดร.ฉันทวิทย์ สุช�ต�นนท์      ประธานกรรมการ

  ดร.สว่�ง ภู่พัฒน์วิบูลย์      กรรมก�ร

  ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม      กรรมก�ร

  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์    กรรมก�ร

  ดร.ม�นิต บุญประเสริฐ      กรรมก�ร

  รองศ�สตร�จ�รย์อรุณี วิริยะจิตร�     กรรมก�รและเลข�นุก�ร
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คณะกรรมการพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๘)

ฉบับสถานศึกษา	(แก้ไขเพิ่มเติม	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๔)

 ต�มที่สำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�

เกณฑ์และวธิกี�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอก และทำ�ก�รประเมนิผลก�รจดัก�รศกึษ�เพือ่ให้มกี�รตรวจสอบคณุภ�พของ

สถ�นศึกษ� โดยคำ�นึงถึงจุดมุ่งหม�ย หลักก�ร และแนวก�รจัดก�รศึกษ�ในแต่ละระดับต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎหม�ย

ว่�ด้วยก�รศึกษ�แห่งช�ติ ประกอบกับก�รดำ�เนินก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม (พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๕๘)  

ต้องมีก�รพัฒน�คู่มือเพื่อใช้ในก�รดำ�เนินง�น ทั้งคู่มือสำ�หรับสถ�นศึกษ�ที่ต้องได้รับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก 

และคู่มือสำ�หรับผู้ประเมินภ�ยนอก เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�มเป็นไปในทิศท�ง

เดียวกันและมีประสิทธิภ�พ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมก�รพัฒน�คู่มือก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกรอบส�ม  

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ โดยมีร�ยน�มดังต่อไปนี้

 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษ� 

 ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธ�นกรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 ศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุทุมพร จ�มรม�น กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 ดร.ฉันทวิทย์ สุช�ต�นนท์ กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 รองศ�สตร�จ�รย์เรณู เวชรัชต์พิมล กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วุฒิพงศ์ เตชะดำ�รงค์สิน กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 รองศ�สตร�จ�รย์รัชต์วรรณ ก�ญจนปัญญ�คม กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.นวลจิร� ภัทรรังรอง กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 รองศ�สตร�จ�รย์จันทนี เพชร�นนท์ กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 รองศ�สตร�จ�รย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทย�กร กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 ดร.กฤติม� เหมวิภ�ต กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 น�งพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 น�งทิพย์ นิลนพคุณ กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 น�ยเอกพงษ์ เล�หะเทียนสินธุ์ กรรมก�รระดับอุดมศึกษ�

 ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ประธ�นกรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์ กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ผจญ ขันธะชวนะ กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

 ดร.นงลักษณ์ ป�นเกิดดี กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ก�นด� พูนล�ภทวี กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ปร�นี พรรณวิเชียร กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์แก้วต� ข�วเหลือง กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�
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 ดร.คมศร วงษ์รักษ� กรรมก�รด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

 ดร.ม�นิต บุญประเสริฐ ประธ�นกรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

 รองศ�สตร�จ�รย์อรุณี วิริยะจิตร� กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

 ดร.รุ่งเรือง สุข�ภิรมย์ กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุช�ด� บวรกิตติวงศ์ กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

 ดร.สมช�ย สังข์สี กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

 น�งวนิด� จันทร์วงศ์ กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

 น�งสุภ�วดี จันทะดี กรรมก�รระดับขั้นพื้นฐ�น

 ดร.สุทัสสี สมุทรโคจร กรรมก�ร

 น�ยพรรษ� สุขสมจิตร์ กรรมก�ร

 น�ยน�วิน วิย�ภรณ์ กรรมก�รและเลข�นุก�ร

 หัวหน้�กลุ่มง�นประเมิน สมศ.  ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

 เจ้�หน้�ที่กลุ่มง�นประเมิน สมศ. ผู้ช่วยเลข�นุก�ร
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ภาคผนวก	ช

คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษ�  ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�ญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

คณะทำ�ง�น  รองผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (น�ยน�วิน วิย�ภรณ์)  

   รองผู้อำ�นวยก�ร สมศ. (ดร.คมศร  วงษ์รักษ�)

   ดร.วรวิชช  กองกระโทก

   น�ยณัฐพล  ธิติน�นันทกูล

   น�งส�วสร้อยหว�ย  พัดเงิน

   น�งส�วศศิธร  บัวทอง

   น�งส�วศศิญ�นัยน์  แสนแพง

หม�ยเหตุ 

   น.ต.หญิง ดร.กิตติย� เอ็ฟฟ�นส 

   น�งส�วจิร�ภ�  วิเศษสุข

   น�ยสมศักดิ์  ห�สิตพ�นิชกุล

 

จัดทำ�ต้นฉบับ  กลุ่มง�นประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ด้�นก�รอ�ชีวศึกษ�

ประส�นก�รจัดพิมพ์ กลุ่มง�นส่งเสริมและพัฒน�ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�
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