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ค�าน�า
ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	เรียก

โดยย่อว่า	 สมศ.	 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 แก้ไขเพิ่มเติม							

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๕	หมวด	๖	ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	มีฐานะ

เป็นองค์การมหาชนท�าหน้าทีพ่ฒันาเกณฑ์	วธิกีารประเมนิคณุภาพภายนอก	และท�าการประเมนิผล

การจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา	โดยค�านึงถึงความมุ่งหมาย	

หลักการ	และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ	

สมศ.	ได้ด�าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก	(พ.ศ.	๒๕๔๔	-	๒๕๔๘)		เป็น										

การประเมินคุณภาพภายนอกโดยไม่มกีารตดัสนิผลการประเมนิ	แต่เป็นการประเมนิเพือ่ยนืยนั

สภาพจริงของสถานศึกษา	 ขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาเพื่อให้

ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา	และรอบสอง	(พ.ศ.	๒๕๔๙	-	๒๕๕๓)	

เป็นการประเมนิตามวัตถปุระสงค์ของ	สมศ.	ทีร่ะบไุว้ในพระราชกฤษฎกีาของการจดัตัง้	สมศ.	

โดยให้น�าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา														

รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น	เพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	และ	สมศ.	

จะประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม	(พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๕๘)	ซึง่เป็นการประเมนิเพือ่ยกระดบั

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา	 โดยพิจารณาจากผลผลิต	 ผลลัพธ์	 และผลกระทบมากกว่า

กระบวนการ	โดยค�านึงถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษา

ดงันัน้	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจทีช่ดัเจนในการเตรยีมตวัเพือ่รบัการประเมนิคณุภาพภายนอก

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา	 สมศ.	 จึงได้จัดท�าคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม													

ด้านการอาชีวศึกษา	 ฉบับสถานศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา														

มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน	 ตัวบ่งชี้	 เกณฑ์การประเมิน	 และเกณฑ์ในการรับรอง																									

มาตรฐานคุณภาพของ	สมศ.	ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

	สมศ.	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นไป

ตามมาตรฐาน	มคีวามถกูต้องตรงตามสภาพจรงิและตามหลกัเกณฑ์	วธิกีารประเมนิทีก่�าหนด

  

 (ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์)

 ผู้อ�านวยการส�านักงานรับรองมาตรฐาน

 และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)



สารบัญ หน้า

บทน�า	 	 	 ๑

บทที่ ๑ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	 ๒

	 ๑.๑	 วัตถุประสงค์ของการประเมิน	 ๒

	 ๑.๒	 วัตถุประสงค์ของคู่มือการประเมิน	 ๓

	 ๑.๓	 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับ	 ๓

	 	 การประเมินคุณภาพภายนอก

บทที่ ๒ ค�าอธิบายตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	 ๕

	 ๒.๑	 การแบ่งกลุ่มตัวบ่งชี้	 ๕

	 ๒.๒	 การก�าหนดค่าน�้าหนักตัวบ่งชี้	 ๖

	 ๒.๓	 ข้อมูลการด�าเนินงานที่ใช้ประกอบการพิจารณา	 ๖

	 ๒.๔	 รายละเอียดตัวบ่งชี้เพื่อการประเมิน		 ๖

บทที่ ๓ การรับรองมาตรฐานคุณภาพ	 ๓๔

	 ๓.๑		 การรับรองมาตรฐานด้านการอาชีวศึกษา	 ๓๔

	 ๓.๒		การประเมินแบบโดดเด่น	 ๓๕

บทที่ ๔ กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา	 ๓๗

	 ๔.๑		 การจัดคณะผู้ประเมิน	 ๓๗

	 ๔.๒	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ๓๘

	 ๔.๓		ขั้นตอนการประเมิน	 ๓๙

	 ๔.๔	 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน	 ๔๒

	 ๔.๕	 การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา	 ๔๒

ภาคผนวก  ๔๓

ภาคผนวก	ก	 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ	 ๔๔

	 	 การศึกษา	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	๒๕๔๓	

ภาคผนวก	ข	 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีการประกันคุณภาพ	 ๔๖

	 	 การศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๓	

ภาคผนวก	ค	 ตารางเปรียบเทียบเพื่อแสดงการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายนอก		 ๔๗

	 	 ของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)

	 	 และการประกันคุณภาพภายในของส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	(สอศ.)	
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1

ตามหมวด	 ๖	 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกอย่างน้อย	 ๑	 ครั้ง	 ในทุก	 ๕	 ปี	 นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย	 และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงาน															

ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน	ซึ่ง	สมศ.	ได้ด�าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก	(พ.ศ.	๒๕๔๔	-	๒๕๔๘)	และ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง	(พ.ศ.	๒๕๔๙	-	๒๕๕๓)	เสร็จสิ้นไปแล้ว	ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 -	 ๒๕๔๘)	 ซึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	 ยังคงหลักการส�าคัญของ														

การประเมินคุณภาพภายนอก	 ซ่ึงสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการประกันคุณภาพ												

การศกึษา	พ.ศ.	๒๕๕๓	หมวด	๓	ทีไ่ด้ระบวุ่าการประกนัคณุภาพภายนอกให้ค�านึงถงึจุดมุ่งหมายและหลักการ	ดงัต่อไปนี้

	 ๑.	 เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

	 ๒.	 ยึดหลักความเที่ยงตรง	 เป็นธรรม	 และโปร่งใส	 มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงและมี															

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

	 ๓.	 สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ	 โดยให้														

มีเอกภาพเชิงนโยบาย	ซึ่งสถานศึกษาสามารถก�าหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ให้เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน

	 ๔.	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ	

สถานศึกษา

	 ๕.	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ	 และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ	 เอกชน	 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่	บคุคล	ครอบครวั	องค์กรชมุชน	องค์กรวชิาชพี	สถาบนัศาสนา	สถานประกอบการ	

และสถาบันสังคมอื่น

	 ๖.	 ค�านึงถึงความเป็นอิสระ	 เสรีภาพทางวิชาการ	 เอกลักษณ์	 ปรัชญา	 ปณิธาน	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ																

และเป้าหมายของสถานศึกษา

นอกจากนี้	กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๓	ก�าหนด

ให้	 สมศ.	 ท�าการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุม											

หลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ	ดังนี้

	 ๑.	 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา

	 ๒.	 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา

	 ๓.	 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 ๔.	 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา	 สมศ.	 ได้ก�าหนดตัวบ่งชี้	 จ�านวน	 ๑๘	 ตัวบ่งชี้											

ซึ่งครอบคลุมทั้ง	๔	มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงฯ	ก�าหนด	โดยแบ่งเป็น	๓	กลุ่มตัวบ่งชี้	ได้แก่	กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน	

(๑๓	ตัวบ่งชี้)	กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์	(๑	ตัวบ่งชี้)	และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม	(๔	ตัวบ่งชี้)

บทน�า

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
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การประเมินคุณภาพภายนอก	 เป็นการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
โดยหน่วยงานหรอืบคุคลภายนอกสถานศกึษา	เพือ่มุง่ให้มกีารพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา
ให้ดียิ่งขึ้น	ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการที่สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน	เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของ
ตนเอง	 ด�าเนินการปรับปรุงคุณภาพ	 มีการก�ากับติดตามคุณภาพ	 และมีระบบประเมินตนเองก่อน	 ต่อจากนั้นจึง																		
รับการประเมินภายนอกโดย	 สมศ.	 ซึ่งจะด�าเนินการโดยพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา	การประเมนิคณุภาพภายในและการประเมนิคณุภาพภายนอกจงึควรสอดคล้องและเป็นไปในทศิทาง
เดียวกัน	 เพราะต่างมุ่งสู่มาตรฐานหรือคุณภาพที่คาดหวังให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียน	 โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมิน
คุณภาพภายนอก	ดังนี้

๑.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมิน
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

	 ๑.	 เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการด�าเนินภารกิจด้านต่างๆ
	 ๒.	 เพื่อกระตุ้นเตือนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ																	

อย่างต่อเนื่อง
	 ๓.	 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
	 ๔.	 เพ่ือรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา										

ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
	 ๑.	 เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการด�าเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษา	กรอบแนวทางและวิธีการที่	สมศ.	ก�าหนด	และสอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

	 ๒.	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนจุดเด่นหรือจุดเน้นของแต่ละสถานศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์	 รวมทั้ง									
ผลส�าเร็จการด�าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ

	 ๓.	 เพือ่ยกระดบัมาตรฐานคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาโดยพจิารณาจากผลผลติ	ผลลพัธ์	และผลระทบ	
มากกว่ากระบวนการ

	 ๔.	 เพือ่ส่งเสรมิให้สถานศกึษามกีารพัฒนาคุณภาพและพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนือ่ง
	 ๕.	 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีทิศทางที่สอดคล้องกันในการประเมินคุณภาพภายนอกกับการประเมิน

คุณภาพภายใน
	 ๖.	 เพื่อสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกัน	ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เป็นการเชื่อมโยงการด�าเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
	 ๗.	 เพือ่รายงานผลการประเมนิคณุภาพและเผยแพร่ผลการประเมินคณุภาพและประสทิธภิาพการบรหิาร

จัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

บทที่ ๑
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๑.	 การบรหิารจดัการรวมถงึการใช้ทรพัยากรของสถานศกึษาเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล	โดยท�าให้การผลติ

ก�าลังคนทุกระดับ	การสร้างผลงานวิจัย	และการให้บริการวิชาการ	เกิดประโยชน์สูงสุด	และตรงกับ

ความต้องการของสังคมและประเทศ

	 ๒.	 สถานศึกษา	หน่วยงานบริหารการศึกษา	และรัฐบาล	มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระบบ	ในการก�าหนด

นโยบาย	วางแผน	และบริหารจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

	 ๓.	 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล	 และมีความเป็นเลิศทาง

วิชาการ	ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้

	 ๑.	 ก�าหนดตวับ่งชีท้ีมุ่ง่การประเมนิผลผลติ	ผลลพัธ์	และผลกระทบมากกว่าปัจจยัน�าเข้าและกระบวนการ

	 ๒.	 ให้ความส�าคัญกับลักษณะและประเภทของสถานศึกษา	(สิ่งที่มี	สิ่งที่เป็นไปได้	และสิ่งที่เป็นหัวใจ)

	 ๓.	 เน้นตัวบ่งชี้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ	ทั้งเชิงบวกและลบ	

	 ๔.	 ตระหนักถึงความส�าคัญของปัจจัย	ข้อจ�ากัด	ตลอดจนวัฒนธรรม	และความเป็นไทย

	 ๕.	 ให้มตีวับ่งช้ีพ้ืนฐานเท่าท่ีจ�าเป็น	แต่ยงัคงอ�านาจจ�าแนก	โดยเพิม่ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์	และตวับ่งชีม้าตรการ

ส่งเสริม

	 ๖.	 ค�านึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก

๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือการประเมิน 
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา	 จัดท�าขึ้นเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบ	

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก	 เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา	 โดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี้

	 ๑.	 เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดตัวบ่งช้ีในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการประเมิน													

ทุกด้านตามพันธกิจ	

	 ๒.	 เพือ่เป็นแนวทางในการจดัเกบ็ข้อมลูส�าหรบัการประเมนิตามตวับ่งชีใ้ห้เป็นระบบ	ครบถ้วน	และสบืค้น

ได้ง่าย	ส�าหรับเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก

	 ๓.	 เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินตนเองของสถานศึกษาก่อนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก													

โดยรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองเป็นไปตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก�าหนด

๑.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ตามมาตรา	๔๘	แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๕	

ระบุว่า	 “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า															

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง”	 ในขณะ

ที่มาตรา	 ๔๙	 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า	 “ให้มีส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา	มฐีานะเป็นองค์การมหาชนท�าหน้าทีพ่ฒันาเกณฑ์	วธิกีารประเมนิคณุภาพภายนอก	

และท�าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร												

การศึกษาปกตทิีต้่องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	โดยมกีารควบคมุดแูลปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัคณุภาพ	มกีารตรวจสอบ	ติดตาม

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
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และประเมนิผลการด�าเนินงานเพือ่น�าไปสู่การพฒันาปรบัปรงุคณุภาพอย่างสม�า่เสมอ	ด้วยเหตนุีร้ะบบประกนัคณุภาพ

ภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน�าเข้า	 กระบวนการ	 และผลผลิตหรือผลลัพธ์	 ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก													

ที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา	 ดังนั้น	 ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมิน

คุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น	โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่	๑.๑

แผนภาพที่ ๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอก

จากแผนภาพจะเหน็ว่าเมือ่สถานศกึษามีการด�าเนนิการประกนัคณุภาพภายในแล้ว	จ�าเป็นต้องจดัท�ารายงาน

ประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน	 ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกว่า	 รายงานการ

ประเมินตนเอง	 เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา	 หน่วยงานต้นสังกัด	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และเปิดเผย													

ต่อสาธารณชน	 เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา																

การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด	 และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย	 สมศ.	 ดังนั้น	 สถานศึกษาจ�าเป็น																						

ต้องจดัท�ารายงานการประเมนิตนเองทีม่คีวามลุม่ลกึ	สะท้อนภาพทีแ่ท้จรงิของสถานศกึษาในทกุองค์ประกอบคุณภาพ	

การตรวจเยี่ยม
รายงาน

ผลการประเมิน

การปฏิบัติงาน
ของ

สถานศึกษา

การประเมิน
ตนเองของ	
สถานศึกษา

การ
ติดตามผล

การประกันคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายนอก

รายงานประจ�าปี

ติดตามตรวจสอบ
โดยต้นสังกัดทุก	๓	ปี

ข้อมูลป้อนกลับ

ข้อมูลป้อนกลับ

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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สมศ.	มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาตโิดยมุง่เน้นคุณภาพของผูเ้รยีนเป็นหลกั	เพือ่ให้ความมัน่ใจว่าผูเ้รยีนจะได้รบัการศกึษาทีม่คีณุภาพใกล้เคยีงกนั

ไม่ว่าจะอยูท้่องถิน่ใดกต็าม	โดยระบบการประกนัคณุภาพเป็นเครือ่งมอืในการส่งเสรมิ	และสนบัสนนุให้มกีารปรบัปรงุ

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 ทั้งนี้	 ได้ก�าหนดแนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพภายนอก														

ด้านการอาชีวศึกษาไว้	๖	ประเด็น	คือ

	 ๑.	 ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา	

	 ๒.	 ประเมินคุณภาพภายนอกจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก	 ตามมาตรา	 ๔๙	 ของพระราชบัญญัติ									

การศึกษาแห่งชาติ	โดยให้น�้าหนักร้อยละ	๗๕	และใช้ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง	๓	ปี

	 ๓.	 ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยพิชญพิจารณ์	(peer	review)

	 ๔.	 ประเมนิโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองทีถ่กูต้องเชือ่ถอืได้	เพือ่กระตุน้ให้การประกนัคณุภาพ

ภายในมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

	 ๕.	 ประเมนิในเชงิกระบวนการ	โดยให้น�า้หนกัร้อยละ	๒๕	และให้ความส�าคญักบัคณะกรรมการสถานศกึษา	

ผูบ้รหิาร	 คณุภาพคร	ู เครือ่งมอือปุกรณ์	 คณุภาพและความพร้อมของผูเ้รยีน	 การเรยีนการสอนที่เน้น												

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ	การบริหารจัดการแบบฐานโรงเรียน	และการประกันคุณภาพภายใน

	 ๖.	 ลดจ�านวนตัวบ่งชี้และจ�านวนมาตรฐานส�าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก	 โดยถ่ายโอนตัวบ่งชี	้										

และมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยน�าเข้าและกระบวนการให้อยู่ในระบบการประกันคุณภาพภายใน

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๓	ข้อ	๓๘	ก�าหนด

ให้	 สมศ.	 ท�าการประเมินคุณภาพภายนอกให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้	 คือ	 ๑)	 มาตรฐานที่ว่าด้วย																			

ผลการจดัการศกึษาในแต่ละระดบัและประเภทการศกึษา	๒)	มาตรฐานทีว่่าด้วยการบรหิารจดัการศกึษา	๓)	มาตรฐาน

ที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 และ	 ๔)	 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน															

ซึง่การประเมนิรอบสามได้มกีารพฒันาตวับ่งชี	้๓	กลุม่	คอื	กลุม่ตวับ่งชีพ้ืน้ฐาน	กลุม่ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์	และกลุม่ตวับ่งช้ี

มาตรการส่งเสริม	ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น

๒.๑ การแบ่งกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา	แบ่งเป็น	๓	กลุ่ม	คือ	กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน	

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์	และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม	ดังนี้	

ตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน หมายถึง	 ตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา	 โดยก�าหนดตัวบ่งชี้	 และเกณฑ	์

การประเมนิบนพืน้ฐานทีท่กุสถานศกึษาต้องมแีละปฏบิตัไิด้	ซึง่สามารถชีผ้ลลพัธ์และผลกระทบได้ด	ีและมคีวามเชือ่มโยง

กับการประกันคุณภาพภายใน	ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่พัฒนามาจากรอบแรกและรอบสอง	ประกอบด้วย	ตัวบ่งชี้ที่	๑	-	๑๓

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ	์หมายถึง	ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา	ปณิธาน	พันธกิจ	และวัตถุประสงค์ของ

การจดัตัง้สถานศกึษา	รวมถงึความส�าเรจ็ตามจดุเน้นและจดุเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละสถานศกึษา	

โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและต้นสังกัด	คือ	ตัวบ่งชี้ที่	๑๔

 บทที่ ๒
ค�าอธบิายตวับ่งชีก้ารประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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ตวับ่งชีม้าตรการส่งเสรมิ	หมายถงึ	ตวับ่งชีท้ีป่ระเมนิผลการด�าเนนิงานของสถานศกึษา	โดยสถานศกึษาเป็น

ผูก้�าหนดแนวทางพฒันาเพือ่ร่วมกนัชีแ้นะ	ป้องกนั	และแก้ไขปัญหาสงัคมตามนโยบายของรฐั	ซ่ึงสามารถปรบัเปลีย่น

ตามกาลเวลาและสภาพปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป	โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้น�าสังคมและแก้ปัญหาสังคม

ของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนด้านความเป็นประชาธิปไตย	 ความมีวินัย	 ความรักชาติ	 การท�านุบ�ารุงศาสนา	

เทิดทูนพระมหากษัตริย์	 ค่านิยมความเป็นไทย	 การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม	 สุขภาพร่างกายและ

จติใจ	ความคดิสร้างสรรค์	และความพร้อมในการเป็นสมาชกิสงัคมอาเซยีน	รวมทัง้การพฒันาคณุภาพคร	ูการพัฒนา

สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้	 การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน																						

ทุกเพศทุกวัย	 ผูพ้กิาร	และผูด้้อยโอกาสให้ได้รบัการศึกษาอย่างเท่าเทียม	ฯลฯ	ตวับ่งชีม้าตรการส่งเสรมิ	ประกอบด้วย											

ตวับ่งชีท้ี	่๑๕	-	๑๘

๒.๒ การก�าหนดค่าน�้าหนักตัวบ่งชี้ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	ก�าหนดให้ตัวบ่งชี้พื้นฐาน	มีค่าน�้าหนัก	ร้อยละ	๗๐	ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์	

มีค่าน�้าหนักร้อยละ	๑๐	และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม	มีค่าน�้าหนักร้อยละ	๒๐	

๒.๓ ข้อมูลการด�าเนินงานที่ใช้ประกอบการพิจารณา
๑.	การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	 ใช้ข้อมูลผลการด�าเนินงานเฉลี่ย	 ๓	 ปีการศึกษาสุดท้ายก่อนการ

ประเมิน	(กรณีสถานศึกษาเปิดใหม่ที่มีการด�าเนินงานไม่ครบ	๓	ปีการศึกษา	ให้ใช้ข้อมูลผลการด�าเนินงานเฉลี่ย	๒	ปี

การศึกษาล่าสุด	หรือหากมีการด�าเนินงานไม่ครบ	๒	ปีการศึกษา	ให้ใช้ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	๑	ปีการศึกษาล่าสุด	

ก่อนการประเมิน)	

๒.	การประเมินตัวบ่งชี้ที่	๑	-	๗	ใช้วิธีการค�านวณผลการด�าเนินงานเป็นร้อยละ	(ตามเกณฑ์การให้คะแนน

ที่ก�าหนด)	แล้วเทียบเป็นคะแนนตัวบ่งชี้เต็ม	๕	คะแนน	โดยใช้	๒๐	หาร	

๓.	การประเมนิตวับ่งชีท้ี	่๘	-	๑๘	ใช้วธีิประเมินผลการด�าเนนิงานทัง้ในด้านการปฏบิติั	และผลการด�าเนนิงาน

ที่มีคุณภาพ	(ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�าหนด)	ทั้งนี้	ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาผลการด�าเนินงานที่มีคุณภาพ	คือ

ข้อความที่เป็นอักษรตัวหนาในแต่ละประเด็นการพิจารณา	โดยในแต่ละตัวบ่งชี้มีคะแนนเต็ม	๑๐	(คะแนนการปฏิบัติ													

๕	คะแนน	คะแนนผลการด�าเนนิงานมคุีณภาพ	๕	คะแนน)	แล้วเทยีบเป็นคะแนนตวับ่งชีเ้ตม็	๕	คะแนน	โดยใช้	๒	หาร	

๔.	การพิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา	 ให้น�าผลรวมของคะแนนตัวบ่งชี้ที่	 ๑	 -	 ๑๘	 มา

พิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานที่ก�าหนด	ดังรายละเอียดในบทที่	๓

๒.๔ รายละเอียดตัวบ่งชี้เพื่อการประเมิน
	 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	 ๒๕๕๓	ก�าหนดให้	

การประเมนิคณุภาพภายนอกครอบคลมุมาตรฐาน	๔	มาตรฐาน	คอื	๑)	ผลการจดัการศกึษา	๒)	การบรหิารจดัการศกึษา	

๓)	การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	และ	๔)	การประกันคุณภาพภายใน	ประกอบด้วยกลุ่มตัวบ่งชี้

พื้นฐาน	กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์	และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม	จ�านวน	๑๘	ตัวบ่งชี้	ดังนี้

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน 

ตามกฎกระทรวงฯ

กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน

๑.	 ผูส้�าเรจ็การศกึษาได้งานท�าหรอืประกอบอาชีพอสิระในสาขาท่ีเก่ียวข้อง
ภายใน	๑	ปี

ผลการจัดการศึกษา

๒.	 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการท�างาน

๓.	 ผูเ้รยีนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวชิาชพีจากองค์กรทีเ่ป็นทีย่อมรบั

๔.	 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ	 หรือส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนท่ีได้
น�าไปใช้ประโยชน์

๕.	 ผลงานที่เป็นนวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์	หรืองานวิจัยของครู
ที่ได้น�าไปใช้ประโยชน์

๖.	 ผลการให้บรกิารวชิาการและวชิาชพีทีส่่งเสรมิการพฒันาทกัษะของ
ผู้เรียน

๗.	 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
การจดัการเรยีนการสอน	
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

๘.	 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา	
	 ๘.๑	ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
	 ๘.๒	ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

การบริหารจัดการศึกษา๙.	 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ	

๑๐.	ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	

๑๑.	ผลการบริหารความเสี่ยง

๑๒.	ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพ
ภายใน๑๓.	การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

กลุ่มตัวบ่งชี้	
อัตลักษณ์

๑๔.	ผลการพัฒนาตามปรัชญา	ปณิธาน	พันธกิจ	และจุดเน้นและจุดเด่น
ของสถานศึกษา	

	 ๑๔.๑	 ผลการพฒันาให้บรรลเุป้าหมายตามปรชัญา	ปณธิาน	พนัธกจิ	
และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา

	 ๑๔.๒	ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ผลการจัดการศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม

๑๕.	ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผลการจัดการศึกษา

๑๖.	ผลการพัฒนาคุณภาพครู

๑๗.	การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
การบริหารจัดการศึกษา

๑๘.	การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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๒.๔.๑ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน	หมายถึง	ตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา	โดยก�าหนดตัวบ่งชี้	

และเกณฑ์การประเมนิบนพืน้ฐานทีท่กุสถานศกึษาต้องมแีละปฏบิติัได้	ซ่ึงสามารถช้ีผลลัพธ์และผลกระทบ

ได้ดี	และมคีวามเช่ือมโยงกบัการประกนัคณุภาพภายใน	ซึง่เป็นตวับ่งชีท้ีพั่ฒนามาจากรอบแรกและรอบสอง	

ประกอบด้วย	๑๓	ตัวบ่งชี้	(ค่าน�้าหนัก	๗๐	คะแนน)	คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้
น�้าหนัก 

(คะแนน)

๑ ผู้ส�าเร็จการศึกษาได้งานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน	๑	ปี ๕

๒ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการท�างาน ๕

๓ ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ ๕

๔ ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ	หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น�าไปใช้ประโยชน์ ๕

๕ ผลงานทีเ่ป็นนวตักรรม	สิง่ประดษิฐ์สร้างสรรค์	หรอืงานวจิยัของครทูีไ่ด้น�าไปใช้ประโยชน์ ๕

๖ ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ๕

๗ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ๕

๘ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา

๘.๑	ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

๘.๒	ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

๑๐

๙ ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ	 ๕

๑๐ ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ๕

๑๑ ผลการบริหารความเสี่ยง ๕

๑๒ ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ๕

๑๓ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ๕

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้ส�าเร็จการศึกษาได้งานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี

ค�าอธิบาย 

จ�านวนผูส้�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรในแต่ละสาขาวชิาทีไ่ด้งานท�าหรอืประกอบอาชพีอสิระ	รวมทัง้ศึกษาต่อ

ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ส�าเร็จการศึกษาภายใน	๑	ปี	หลังจากส�าเร็จการศึกษา	โดยใช้ข้อมูล	๓	ปีการศึกษา

ย้อนหลังก่อนปีที่ท�าการประเมิน	เช่น	หากประเมินในปีการศึกษา	๒๕๕๔	ให้ใช้ข้อมูลของปีการศึกษา	๒๕๕๓,	๒๕๕๒	

และ	๒๕๕๑	ทัง้นีใ้ห้นบัผูส้�าเรจ็การศกึษาทัง้ในระดบั	ปวช.	และ	ปวส.	ไม่นบักรณผีูส้�าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรเทยีบโอน

และผู้ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น

นิยาม

ผู้ส�าเร็จการศึกษา หมายถึง	 ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ส�าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ														

ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด	ทั้งในระดับ	ปวช.	และ	ปวส.

การได้งานท�า หมายถึง	 การได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานรัฐ	 เอกชน	 หรือองค์กรอิสระอื่นใดให้ท�างาน														

ที่สุจริต	อันน�ามาซึ่งรายได้ในการด�ารงชีพ	โดยให้นับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ	ปวช.	ที่ศึกษาต่อระดับ	ปวส.	ในสาขา

ที่เกี่ยวข้องด้วย	หรือผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ	ปวส.	ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หมายถึง	 การที่ผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับ	 ปวช.	 ได้ศึกษาต่อ															

ตรงสาขากับสาขาท่ีส�าเร็จการศึกษา	 โดยให้นับเฉพาะกรณีศึกษาต่อในระดับ	 ปวส.	 และ/หรือระดับปริญญาตร	ี																	

สายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิตักิารในสาขาที่เกี่ยวข้อง

การประกอบอาชีพอิสระ	 หมายถึง	 การประกอบกิจการส่วนตัวต่างๆ	 ในวิชาชีพที่ศึกษามา	 หรือในสาขา														

ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพิจารณา 

ร้อยละของผูส้�าเรจ็การศกึษาทีไ่ด้งานท�า	และ/หรอืศกึษาต่อ	และ/หรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่ก่ียวข้อง

ภายใน	๑	ปี	ต่อจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา

	 -	 ระดับ	ปวส.	นบัเฉพาะผู้ส�าเร็จการศกึษาทีไ่ด้งานท�าหรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กีย่วข้อง	หรอื

ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

	 -	 ระดบั	ปวช.	นบัเฉพาะผูส้�าเรจ็การศกึษาทีไ่ด้งานท�าหรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กีย่วข้อง	หรอื

ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับ	ปวส.	 ในสาขาที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

	 -	 กรณมีผีูส้�าเรจ็การศกึษาทีม่งีานท�าอยูก่่อนแล้ว	ให้หกัจ�านวนผูท้ีม่งีานท�าอยูก่่อนแล้วออกทัง้เศษและส่วน

วิธีการค�านวณ 

	 จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาที่ได้งานท�า	และ/หรือศึกษาต่อ		 	
	 และ/หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน	๑	ปี	 x	 ๑๐๐
	 จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้งหมด

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 ๑.	 รายงานสถิติการส�าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับและสาขาวิชารายปีการศึกษา	

	 ๒.	 รายงานข้อมลูภาวะการมงีานท�าของผูส้�าเร็จการศกึษาจากสถานศกึษา	โดยสถานศกึษาต้องแจกแจงข้อมลู	ดงันี้

	 	 ๑)	จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้งหมด

	 	 ๒)	จ�านวนผู้ได้งานท�าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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  ๓)	จ�านวนผู้ได้งานท�าไม่ตรงสาขา
	 	 ๔)	จ�านวนผู้ศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง
	 	 ๕)	จ�านวนผู้ศึกษาต่อไม่ตรงสาขา
	 	 ๖)	จ�านวนผู้ว่างงานและไม่ได้ศึกษาต่อ
	 	 ๗)	จ�านวนผู้ที่มีงานท�าอยู่ก่อนแล้ว

แหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ 
	 ๑.	 ฐานข้อมลูศนูย์ก�าลงัคนอาชวีศึกษา	(Vocational	Co-operation)	คณะกรรมการบรหิารความร่วมมอื

ผลิตและพัฒนาศักยภาพก�าลังคนอาชีวศึกษา	(www.v-cop.net)
	 ๒.	 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของศูนย์ปฏิบัติการส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
	 	 (http://stat.vec.go.th/)
	 ๓.	 ฐานข้อมูลรายงาน	และเอกสารอื่นๆ	ที่น่าเชื่อถือ

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการท�างาน

ค�าอธิบาย 
จ�านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งในระดับ	ปวช.	และ	ระดับ	ปวส.	ที่สอบผ่านการทดสอบจากข้อสอบกลางของ

ส�านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	 (สทศ.)	 ทั้งในเชิงวิชาการด้านความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการท�างาน											
เปรียบเทียบกับผู้ที่จะส�าเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น	โดยไม่นับรวมกรณีผู้เรียนในหลักสูตรเทียบโอนและ
ผู้เรียนในหลักสูตรระยะสั้น

นิยาม
ความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นในการท�างาน	หมายถงึ	ความเข้าใจในส่ิงทีเ่รยีนรูแ้ละสามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์

ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	 ได้	 ประกอบด้วย	 ความสามารถในการสื่อสาร	 ความสามารถในการคิด	 ความสามารถ																
ในการแก้ปัญหา	ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย	 หมายถึง	 ผู้ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร	 ปวช.	 หรือ	 ปวส.	
(เป็นผูเ้รยีนในชัน้ปี	๓	ของระดบั	ปวช.	และผูเ้รยีนชัน้ปีท่ี	๒	ของระดบั	ปวส.)	ไม่นับรวมกรณีผู้เรยีนในหลักสูตรเทยีบโอน 
และหลักสูตรระยะสั้น

ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละของจ�านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบเชิงวิชาการด้านความรู้และทักษะที่จ�าเป็น																

ในการท�างาน	(ภาษา	การสื่อสาร	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ทักษะเชิงตัวเลข	ทักษะเชิงวิทยาศาสตร์	ฯลฯ)	ต่อจ�านวน																
ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด	

วิธีการค�านวณ

 จ�านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบเชิงวิชาการ	
	 ด้านความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการท�างาน	 x	 ๑๐๐
	 จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้งหมด  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
	 ๑.	 จ�านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายโดยจ�าแนกเป็นหลักสูตร	ปวช.	และ	หลักสูตร	ปวส.
	 ๒.	 จ�านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบเชิงวิชาการด้านความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็น																						

ในการท�างาน	โดยจ�าแนกเป็นหลักสูตร	ปวช.	และ	หลักสูตร	ปวส.
	 ๓.	รายงานผลการทดสอบจากส�านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	(สทศ.)	โดยจ�าแนกตามหลักสูตร	

ปวช.	และ	ปวส.	หรือหน่วยงานอื่นๆ	ที่ได้รับการรับรองจาก	สมศ.

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ

ค�าอธิบาย 

จ�านวนผู้เรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ	กับจ�านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด	(ที่มี

สิทธิส�าเร็จการศึกษา)	โดยจ�าแนกตามระดับหลักสูตรที่เปิดสอนอย่างครบถ้วน	ซึ่งการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ

จะเป็นเครื่องมือในการสะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผู้ที่จะส�าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แห่งชาติ	(Thai	Qualifications	Framework	for	Vocational	Education)	ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	

กรอบมาตรฐานคณุวฒุอิาชวีศกึษา	พ.ศ.	๒๕๕๒	ทีก่�าหนดให้คณุภาพของผูส้�าเรจ็การศกึษาทกุระดบัคณุวฒุ	ิประเภทวชิา

และสาขาวิชาต่างๆ	ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�าหนด	และต้องครอบคลุมสมรรถนะ

ตามมาตรฐานอาชีพ	

นิยาม

มาตรฐานวิชาชีพ	 หมายถึง	 มาตรฐานสมรรถนะของแต่ละสาขาวิชาชีพ	 ที่ก�าหนดขึ้นโดยสมาคมหรือ						

องค์กรวชิาชพีในแต่ละสาชาวชิาชีพ	หรอือย่างน้อยโดยหน่วยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญในแต่ละสาขาวชิาชพีทีเ่ป็นทีย่อมรบั

วิธีค�านวณ

	 จ�านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ	 x	 ๑๐๐
	 	จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้งหมด

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 ๑.	จ�านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายโดยจ�าแนกเป็นระดับ	ปวช.	และ	ปวส.

	 ๒.	จ�านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ	โดยจ�าแนกเป็นระดับ	ปวช.	และ	ปวส.

	 ๓.	รายงานผลการทดสอบจากสมาคม	องค์กรทางวิชาชีพ	หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ในสาขาวิชาชีพต่างๆ	ที่ได้รับการรับรองจาก	สมศ.	

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น�าไปใช้ประโยชน์

ค�าอธิบาย 

จ�านวนผลงานที่เป็นโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่น�าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา																	

ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงงาน/โครงการ	 โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ

ได้รับรางวัลในการประกวดระดับต่างๆ	น�าเสนอในรูปของร้อยละ	

นิยาม

โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ	์ หมายถึง	 ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนได้ใช้องค์ความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับ

มาพัฒนาขึ้น	ซึ่งอาจเป็นผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการส�าเร็จการศึกษาหรือผลงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์ขึ้นเอง	

การน�าไปใช้ประโยชน์	 หมายถึง	 การที่โครงงานหรือส่ิงประดิษฐ์ที่ผู้เรียนพัฒนาขึ้นมีการน�าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา	 โดยต้องเป็นการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	 ๖	 เดือน																				

ด้วยกลุ่มคนนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งาน	

การได้รับรางวัล	 หมายถึง	 การที่โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียนพัฒนาขึ้นได้รับรางวัลจากการประกวด	

แข่งขนั	หรอืได้รบัการยกย่องเชดิชคูวามสามารถของผูเ้รยีนโดยหน่วยงานหรอืองค์กรภายนอกทีไ่ด้รบัการยอมรบั	หรอื

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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การแข่งขนัภายในสถานศึกษาท่ีมีกรรมการท่ีเชีย่วชาญในสาขาทีม่กีารประกวดไม่น้อยกว่า	๓	คน	โดยต้องมกีรรมการ

จากภายนอกอย่างน้อย	๑	คนรวมอยู่ด้วย		

เงื่อนไข

	 ๑)	 ผลงานชิ้นใดๆ	ที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ	ภายในปีเดียวกัน	ให้นับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

	 ๒)	ถ้าผลงานช้ินใดๆ	 ที่ได้รับรางวัลในระดับสูงขึ้นอีกในปีการศึกษาต่อๆ	 ไป	 ให้สามารถน�าไปค�านวณ

คะแนนในแต่ละปีการศึกษาที่ได้รับรางวัลได้

ประเด็นการพิจารณา 

ร้อยละของจ�านวนผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น�าไปใช้ประโยชน์หรือ

ได้รับรางวัลต่อจ�านวนผู้เรียนทั้งหมด	 (๓	 ปี)	 การใช้ประโยชน์ให้นับการน�าไปใช้จริงตั้งแต่ระดับสถานศึกษา	 ชุมชน	

ท้องถิ่น	จนถึงระดับชาติและระดับนานาชาติ

ค่าน�้าหนัก ระดับคุณภาพผลงาน

๐.๕๐ 	ระดับภายในสถานศึกษา

๐.๗๐ 	ระดับจังหวัด	ชุมชน	ท้องถิ่น

๐.๙๐ 	ระดับภาค

๑.๐๐ 	ระดับชาติขึ้นไป

วิธีการค�านวณ

	 จ�านวนผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ
	 หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น�าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล	 x	 ๑๐๐
	 จ�านวนผู้เรียนทั้งหมด	 	

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 ๑.	 จ�านวนโครงงาน	 สิ่งประดิษฐ์พร้อมหลักฐานการน�าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับต่างๆ													

พร้อมแสดงวิธีการค�านวณตามที่	สมศ.	ก�าหนด

	 ๒.	จ�านวนผู้เรียนทั้งหมดในแต่ละปี	โดยจ�าแนกเป็นหลักสูตร	ปวช.	และ	หลักสูตร	ปวส.

แหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ฐานข้อมูลที่รวบรวมโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่บริหารจัดการโดยหน่วยงานต้นสังกัด	

ซ่ึงมกีระบวนการในการพจิารณาคดัเลือกและเกบ็รวบรวมข้อมลูอย่างเป็นระบบ	(มกีารระบปุระเภทผลงาน	ชือ่ผลงาน	

ผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเจ้าของผลงาน	 ปีการศึกษาหรือช่วงระยะเวลาที่ด�าเนินการ	 ระดับคุณภาพผลงานหรือ

รางวัลที่ได้รับ)	 หรืออย่างน้อยเป็นฐานข้อมูลที่ด�าเนินการโดยสถานศึกษาเอง	 และได้มีการเผยแพร่หรือรายงาน																

ให้สาธารณชนรับทราบแล้ว	เช่น	การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา	หรือในจุลสารประชาสัมพันธ์	เป็นต้น	

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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ตวับ่งชีท้ี ่๕ ผลงานทีเ่ป็นนวตักรรม สิง่ประดษิฐ์สร้างสรรค์ หรอืงานวจัิยของครท่ีูได้น�าไปใช้ประโยชน์

ค�าอธิบาย 

จ�านวนผลงานที่เป็นนวัตกรรม	 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์	 หรืองานวิจัยของครูผู้สอนที่น�าไปใช้ประโยชน	์																

ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน	 หรือตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย																		

โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อจ�านวนครูผู้สอน	

นิยาม

ผลงานทีเ่ป็นนวตักรรม หมายถงึ	สิง่ประดษิฐ์สร้างสรรค์	หรืองานวิจยัท่ีครูได้ใช้องค์ความรู้หรือประสบการณ์

พฒันาขึน้	ซึง่อาจเป็นผลงานวิชาการ/ต�ารา/หนงัสอืทีป็่นส่วนหนึง่ของการจดัการเรยีนการสอน	หรอืผลงานทีค่รคิูดค้น

ขึ้นเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน	โดยไม่นับรวมกรณีผลงานวิทยานิพนธ์ของครูที่ใช้เพื่อการส�าเร็จ

การศึกษา	

คร ูหมายถงึ	ผูส้อนทีม่เีวลาปฏบิตักิารสอนในปีการศกึษานัน้	ต้ังแต่	๙	เดือนขึน้ไป	ไม่นบัรวมครทูีล่าศกึษาต่อ	

และครูที่ไปช่วยราชการในปีการศึกษานั้นตั้งแต่	๓	เดือนขึ้นไป

การใช้ประโยชน	์หมายถึง	การที่ผลงานที่เป็นนวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์	หรืองานวิจัยนั้นได้มีการน�า

ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	 อาทิเช่น	 การให้บริการวิชาการ	 (สอน	 บรรยาย	 ฝึกอบรม)	 การจัดการเรียนการสอน													

การเขียนต�ารา	แบบเรียน	การใช้ความรู้ในด้านเกษตรกรรม	การช่างเทคนิค	การอุตสาหกรรม	การอาชีพ	หรือน�าไป

พัฒนาต่อยอดด้านการอุตสาหกรรม	

การได้รบัรางวลั หมายถงึ	การทีผ่ลงานทีเ่ป็นนวตักรรม	สิง่ประดิษฐ์สร้างสรรค์	หรอืงานวจิยัทีค่รพูฒันาขึน้	

ได้รับรางวัลจากการจัดประกวด	แข่งขัน	หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูความสามารถของครูในการผลิตผลงานวิจัย	

งานสร้างสรรค์	 นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวจากองค์กรที่ได้รับ	 การยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ	 ทั้งนี้การได้รับ

รางวัลให้หมายรวมถึงการได้รับการจดสิทธิบัตรหรือ	อนุสิทธิบัตรด้วย

การได้รับรางวัลหรือการน�าไปใช้ประโยชน์ให้สามารถนับรวมผลงานที่เป็นนวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์	

หรอืงานวจิยัทีพ่ฒันาขึน้มาในอดตีแต่มกีารน�ามาใช้ประโยชน์หรอืได้รบัรางวลัในปีทีป่ระเมนิ	การวดัตวับ่งชีน้ีใ้ช้ข้อมูลเฉลีย่	

๓	 ปีย้อนหลัง	 โดยจะไม่นับซ�้าหากผลงานที่เป็นนวัตกรรม	 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์	 หรืองานวิจัยได้รับรางวัลแล้ว/															

มีการน�าไปใช้ประโยชน์แล้วในปีที่ผ่านมา	 ยกเว้นกรณีมีการได้รับรางวัลจากระดับอื่นหรือมีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

ในประเด็นอืน่หรอืการใช้ประโยชน์ในประเดน็เดมิแต่ขยายวงไปในกลุม่เป้าหมายอ่ืน	ท้ังน้ีการได้รับรางวลัหรอืการน�า

ไปใช้ประโยชน์หรือในแต่ละระดับให้มีความส�าคัญแตกต่างกัน	

ประเด็นพิจารณา 

ร้อยละของจ�านวนผลงานท่ีเป็นนวตักรรม	สิง่ประดษิฐ์สร้างสรรค์	หรอืงานวจิยัของครทูีไ่ด้น�าไปใช้ประโยชน์

ต่อจ�านวนครูที่มีเวลาปฏิบัติการสอนในปีการศึกษานั้นตั้งแต่	๙	เดือนขึ้นไปเฉลี่ย	๓	ปีการศึกษา	โดยนับผลงานที่เป็น

นวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์	หรืองานวิจัยของครูที่ครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้

	 ๑.	 มีเป้าประสงค์

	 ๒.	 มีการระบุปัญหา

	 ๓.	 มีวิธีการด�าเนินการ

	 ๔.	 มีการเก็บและบันทึกข้อมูล

	 ๕.	 มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด�าเนินการ

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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ค่าน�้าหนัก ระดับคุณภาพผลงาน

๐.๕๐ 	ระดับภายในสถานศึกษา

๐.๗๐ 	ระดับจังหวัด	ชุมชน	ท้องถิ่น

๐.๙๐ 	ระดับภาค

๑.๐๐ 	ระดับชาติขึ้นไป

     หมายเหตุ ไม่นับรวมวิทยานิพนธ์หรือผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

วิธีการค�านวณ

	 จ�านวนผลงานที่เป็นนวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์	
	 หรืองานวิจัยของครูที่ได้น�าไปใช้ประโยชน์	 x	 ๑๐๐
	 จ�านวนครูประจ�าทั้งหมด	 	

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 ๑.	 จ�านวนผลงานที่เป็นนวัตกรรม	 ส่ิงประดิษฐ์สร้างสรรค์	 หรืองานวิจัยพร้อมหลักฐานการน�าไปใช้

ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับต่างๆ	พร้อมแสดงวิธีการค�านวณตามที่	สมศ.	ก�าหนด

	 ๒.	 จ�านวนครูทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา

	 ๓.	 กรณีที่หน่วยงานภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐหรือเอกชน	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่มีการน�าผลงานที่เป็นนวัตกรรม	 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์	 หรืองานวิจัยของสถานศึกษาอาชีวศึกษา	

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	 สถานศึกษาต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน	 พร้อมทั้งระบุผลของการน�า

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

แหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ 

	 ๑.	 ฐานข้อมูลส่ือและนวัตกรรมของส�านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ	 กลุ่มมาตรฐานสื่อและ

นวัตกรรม	 (http://bsq.vec.go.th/innovation)	 ส�าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดส�านักงาน												

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	

	 ๒.	 ฐานข้อมูลของส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 ที่แสดงผลงานนวัตกรรม												

สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์	หรืองานวิจัยของครูส�าหรับโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา	(ถ้ามี)	

	 ๓.	 ฐานข้อมูลหรือเอกสารรับรองของหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงการน�าผลงานนวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์

สร้างสรรค์	หรืองานวิจัยของครูไปใช้ประโยชน์	หรือได้รับรางวัล	

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผลการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 

ค�าอธิบาย 

ผลการด�าเนนิงานเชงิปรมิาณด้านการให้บรกิารวชิาการหรอืวชิาชพีของแต่ละสาขางานทีส่ถานศกึษาเปิดสอน	

เฉพาะกจิกรรม/โครงการท่ีจดัให้ผูเ้รียนได้เป็นผูล้งมอืปฏบิตังิานเพือ่เป็นการส่งเสรมิการพฒันาทกัษะฝีมอืของผูเ้รยีน

ในแต่ละสาขางานหรือสาขาวิชาชีพผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง

นิยาม

ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ	หมายถึง	ความครอบคลุมในการบริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน	

องค์กรภาครัฐ	 เอกชน	 หน่วยงานด้านต่างๆ	 รวมทั้้งสถาบันการศึกษาอื่น	 โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการให้บริการ

วิชาการและวิชาชีพดังกล่าว	

ประเด็นการพิจารณา 

	 ๑.	 แต่ละสาขางานมีจ�านวนผู้เรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมการบรกิารวชิาการหรอืวชิาชพีไม่น้อยกว่าร้อยละ	๖๐	

ของผู้เรียนทั้งหมด

	 ๒.	 แต่ละสาขางานมีจ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ											

ไม่น้อยกว่า	๑๖	ชั่วโมงต่อปี

	 ๓.	 แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อชุมชนและท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	๒	โครงการต่อปี

	 ๔.	 แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อหน่วยงานหรือองค์กรอื่นไม่น้อยกว่า	๒	แห่งต่อปี

	 ๕.	 แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อสถานศึกษาอื่นไม่น้อยกว่า	๒	แห่งต่อปี

วิธีการค�านวณ 

	 จ�านวนสาขางานที่ด�าเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา	
X	 ๑๐๐

	 จ�านวนสาขางานที่เปิดสอนทั้งหมด	 	

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 ๑.	 จ�านวนและรายชื่อสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาเปิดสอน

	 ๒.	 จ�านวนและรายชื่อสาขางานที่ด�าเนินการได้ตามเกณฑ์

	 ๓.	 รายชื่อและข้อมูลจ�านวนเวลาของผู้เรียนรายบุคคลที่ได้เข้าร่วมการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพ	

	 ๔.	 รายชื่อชุมชน	หน่วยงาน	และสถานศึกษาที่ได้รับบริการวิชาการ/วิชาชีพ	พร้อมรายงานผล

	 ๕.	 	เอกสารข้อมูลหลักฐานของชุมชน	ท้องถิ่น	หน่วยงาน	หรือสถานศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง	

แหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ฐานข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพของสถานศึกษา

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ค�าอธิบาย 

ผลการด�าเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้และการฝึกทักษะของผู้เรียน	 โดยความร่วมมือของ

สถานประกอบการ	หน่วยงาน	ภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วข้อง	เน้นการฝึกปฏบิตัจิรงิทัง้ในสถานศกึษาและสถานประกอบการ	

เพือ่เพิม่ทกัษะทกุด้านในสาขาวชิาชพีนัน้ๆ	จากการประสานความร่วมมอืของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาคธรุกจิ	อตุสาหกรรม	

หรือภาคชุมชน	ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ	

นิยาม

การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ	หมายถงึ	การทีผู่เ้รยีนได้เรยีนรูด้้วยการปฏบิตังิานจรงิผ่านระบบความร่วมมือ

กับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาคี/เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้ไม่นับรวมการฝึกงานตามหลักสูตร

ประเด็นการพิจารณา

	 ๑.	 แต่ละสาขางานมีจ�านวนผู้เรียนที่ได้เรียนโดยระบบความร่วมมือในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน

ภาคี/เครือข่ายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐	ของผู้เรียนทั้งหมด

	 ๒.	 แต่ละสาขางานมจี�านวนชัว่โมงเฉลีย่ของผูเ้รยีนทีไ่ด้เรยีน	โดยระบบความร่วมมอืในสถานประกอบการ

หรือหน่วยงานภาคี/เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง	 ไม่น้อยกว่า	 ๒๐	 ช่ัวโมงต่อปี	 ส�าหรับระดับ	 ปวช.	 และ																	

ไม่น้อยกว่า	๑๐	ชั่วโมงต่อปี	ส�าหรับระดับ	ปวส.	(ร้อยละ	๑๐	ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร)	

	 ๓.	 แต่ละสาขางานด�าเนินการให้ผู้เรียนที่เรียนโดยระบบความร่วมมือทุกคนได้รับการนิเทศจากครูฝึก														

ในสถานประกอบการ

วิธีค�านวณ

	 จ�านวนสาขางานที่ด�าเนินการตามประเด็นการพิจารณา
	 ได้ครบทุกรายการ	 X	 ๑๐๐ 

	 จ�านวนสาขางานที่เปิดสอนทั้งหมด	 	

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 ๑.	 จ�านวนสาขางานที่เปิดสอน

	 ๒.	 รายงานผลการฝึกประสบการณ์	พร้อมทั้งผลการประเมินการฝึกประสบการณ์ที่ประเมินโดยครูนิเทศ

จากสถานประกอบการ	จ�าแนกตามสาขางานที่เปิดสอนรายปี	

	 ๓.	 สัญญาความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ	 หน่วยงานหรือ												

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา

 ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ค�าอธิบาย 
คณะกรรมการสถานศึกษาถือเป็นคณะบุคคลของสถานศึกษาที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย																

แผนพัฒนา	ตลอดจนกรอบทิศทางการด�าเนินงานตามบทบัญญัติกฏหมายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแลและ
ขบัเคลือ่นสถานศกึษา	ให้มกีารควบคมุและตรวจสอบการด�าเนินงาน	เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าสถานศึกษาจะด�าเนนิการ
บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	

นิยาม
คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง	 คณะบุคคลที่ได้รับการสรรหาและแต่งต้ังตามพระราชบัญญัต	ิ																			

การอาชีวศึกษา	และกรรมการบริหารสถานศึกษาตามมาตรา	๓๐	แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	๒๕๕๐																	
รวมทั้งองค์คณะบุคคลที่สถานศึกษาแต่งต้ังขึ้นเพื่อท�าหน้าที่เป็นคณะกรรมการของสถานศึกษานั้นๆ	 ในกรณีที	่															
สถานศึกษามีเหตุจ�าเป็นใดๆ	ที่ยังไม่สามารถสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาได้ตาม	ที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษานั้นๆ	ก�าหนดไว้

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีคุณภาพ 
(ใช่/ไม่ใช่)

๑ องค์ประกอบและการได้มาของคณะกรรมการสถานศกึษาเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที่ก�าหนด

๒ คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ทิศทาง
และนโยบาย	และมกีารก�ากับดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๓ คณะกรรมการสถานศกึษามกีารปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีค่รบถ้วนตาม	ท่ีกฎหมาย
ก�าหนด	(ดูรายละเอียดด้านล่าง)

๔ คณะกรรมการสถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตาม										
แผนยทุธศาสตร์/แผนประจ�าปี	อย่างน้อยปีละ	๒	ครัง้	และมผีลการก�ากบัติดตาม 
การประเมนิผูบ้รหิารสถานศกึษา และให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาสถานศกึษา
อย่างน้อย ๒ ครั้ง ในรอบวาระการด�ารงต�าแหน่ง

๕ คณะกรรมการสถานศึกษามีการด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและก�ากับ
ดูแลให้สถานศึกษาด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทุกประเด็น	 โดย
มีผลการประเมนิจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทีม่าจากการสรรหาอย่างเป็นระบบ
และมีการน�าผลการประเมินไปปรับปรุง 

คณะกรรมการมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด	มีดังนี้
	 ๑.	 อนุมัติแผนพัฒนาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ
	 ๒.	 ออกข้อบังคับ	ระเบียบ	และประกาศของสถานศึกษาเกี่ยวกับการด�าเนินการของสถานศึกษา
	 ๓.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ																				

การอาชีวศึกษาก�าหนด

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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	 ๔.	 พจิารณาและให้ความเหน็ชอบในการเข้าร่วมด�าเนนิการจดัตัง้ศนูย์วจิยั	ห้องทดลองหรอืห้องปฏบิตักิาร

เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการหรือภาคเอกชน

	 ๕.	 ก�ากับมาตรฐานการศึกษา	ควบคุมคุณภาพ	ติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

	 ๖.	 แต่งต้ังคณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ	 หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น

ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด	 หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ�านาจและหน้าท่ี											

ของสถานศึกษา

	 ๗.	 ก�าหนดนโยบาย	ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของสถานศึกษา	

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 ๑.	 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา	และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง

	 ๒.	 ประกาศ	ระเบียบ	ค�าสั่ง	ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษา

	 ๓.	 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา

 ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา

ค�าอธิบาย 

ผูบ้รหิารสถานศกึษามบีทบาทส�าคญัในการผลกัดนัการก�าหนดนโยบาย	แผนงาน	และกลยทุธ์ในการด�าเนนิงาน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดี	 และมีระบบตรวจสอบการท�างาน												

ตามภารกิจของสถานศึกษา	 ตลอดจนจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการท�างานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุง															

การท�างานและพัฒนาการท�างานที่ดีขึ้น	

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีคุณภาพ 
(ใช่/ไม่ใช่)

๑ มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์	 นโยบาย	 เป้าหมายและกลยุทธ์ของผู้บริหาร	 ในการ
สร้างความร่วมมอืกบัองค์กรท้องถิน่ต่างๆ	เพือ่ส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอน
อย่างต่อเนื่อง	 และมีการประเมินผลการด�าเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์             
(โดยผูต้รวจสอบภายนอก) เพือ่น�าผลการประเมนิมาก�าหนดเป้าหมาย กลยทุธ์ 
และแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงและเกิดประโยชน์              
ต่อสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น

๒ มีการสร้างการมส่ีวนร่วมทัง้ในสถานศกึษาและนอกสถานศกึษาโดยมีการรบัฟัง
ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดประชุมบุคลากรทั้งองค์กรอย่างน้อย            
๒ ครั้งต่อปี เป็นต้น

๓ มีการควบคุมอัตราส่วนครู	 :	 ผู้เรียน	 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ																	
หน่วยงานต้นสังกัด	 ครบทุกสาขางาน	 (ผู้บริหาร	 อาจแก้ปัญหาด้วยการหา																		
ผู้สอนเพิ่ม	 เช่น	 จ้างครูอัตราจ้าง	 ๙	 เดือน	 หรือหาผู้มีความรู้ในชุมชนนั้นๆ																
มาช่วยสอน	เป็นต้น

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีคุณภาพ 
(ใช่/ไม่ใช่)

๔ มีการก�ากับดูแลอัตราส่วนผู้ส�าเร็จการศึกษา	 (Success	 rate)	 รวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐานในการจดัการศกึษาด้านบคุลากร	พืน้ที	่เครือ่งมอื	อปุกรณ์และทรพัยากร
อื่น	ให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๕ มีการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	 และเป็นสถานศึกษา
พอเพียงแบบอย่าง

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 ๑.	 รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา	

	 ๒.	 แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา

	 ๓.	 รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

ค�าอธิบาย 

ประเมินความสามารถด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในการด�าเนินงานด้านต่างๆ	

โดยมีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	 ครอบคลุมภารกิจ															

ด้านการบรหิารงานวชิาการ	เช่น	ระบบสารสนเทศของนกัศกึษา	(งานทะเบยีน	งานวดัประเมินผล	งานปกครอง	ฯลฯ)	

การบริหารงานบุคคล	 การบริหารงบประมาณ	 และการบริหารท่ัวไป	 โดยมีผู้รับผิดชอบในการก�ากับดูแลระบบ																	

ฐานข้อมูลสารสนเทศ	 มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล	 การท�างานประสานกัน

เป็นเครือข่ายของสถานศึกษา	รวมทั้งมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ	

นิยาม

ระบบฐานข้อมูล หมายถึง	 การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ�ารุง

รักษาข้อมูลสารสนเทศ	ให้มีความถูกต้อง	ทันสมัย	และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่ต้องการ	และ

ลดความซ�้าซ้อนของข้อมูล	ระบบฐานข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยการก�าหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลและสิทธิ

การเข้าถึงข้อมูล	ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

กับฐานข้อมูล	

ความส�าเร็จในการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ	พิจารณาจากการที่บุคลากรทุกระดับ

มกีารน�าเอาสารสนเทศในฐานข้อมลูไปประกอบการตดัสนิใจบรหิารหรอืการปฏบิตังิาน	โดยการใช้ข้อมลูจากฐานข้อมลู

ด้านต่างๆ	 อย่างน้อย	 ๕	 ด้าน	 ได้แก่	 ฐานข้อมูลด้านนักเรียน	 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ด้านหลักสูตร																							

ด้านการเงิน	และด้านวัสดุอุปกรณ์	ทั้งนี้ให้นับเฉพาะการใช้ประโยชน์เพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาเท่านั้น	ไม่นับรวม

กรณีการใช้ประโยชน์ด้วยเหตุผลส่วนตัว	

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ 
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีคุณภาพ 
(ใช่/ไม่ใช่)

๑ มีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ�าเป็นครบถ้วนสมบูรณ์และ                    
เป็นปัจจุบัน	 เช่น	 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 สถานประกอบการและ																	
ตลาดแรงงาน	นกัเรยีนนกัศึกษา	แผนการเรยีน	บคุลากร	งบประมาณ	ครภุณัฑ์	
อาคารสถานท่ี	เป็นต้น

๒ ฐานข้อมูลและอุปกรณ์การใช้งานมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและ													
การเข้าถึงข้อมูลท�าได้อย่างสะดวก

๓ มีการจัดล�าดับความส�าคัญและความปลอดภัยในการใช้งาน	 และผู้ใช้งาน               
ทุกระดับมีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อการใช้งานได้จริง

๔ มกีารใช้ข้อมลูเป็นพืน้ฐานในการบรหิารจดัการและตดัสนิใจ	(ใช้แผนงานโครงการ
ประกอบการตดัสนิใจ	เช่น	ม	ีMIS	หรอืไม่)	จนเกดิผลในทางปฏบิติัอย่างสม�า่เสมอ

๕ มีระบบป้องกันและระบบการส�ารองข้อมูลที่มปีระสิทธิภาพสูง 

 ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 ๑.	 ระบบฐานข้อมูลที่แสดงว่าบุคลากรได้น�าเอาข้อมูลจากระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อการปฏิบัติงาน	หรือ

เพื่อการตัดสินใจบริหารงานเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา	

	 ๒.	 ผลการส�ารวจการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

แหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์

ฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศกึษาทีม่คีวามครบถ้วนสมบรูณ์ของข้อมลูด้านต่างๆ	และเชือ่มโยงการปฏบิตังิาน

อย่างเป็นระบบระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา	 ครู	 บุคลากร	 และส่วนงานต่างๆ	 ของสถานศึกษา	 รวมทั้งหน่วยงาน												

ต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก	

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ค�าอธิบาย 

สถานศึกษามีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนครูให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นผู้ที่มีความรู้คุณธรรมจรรยาบรรณ														

แห่งวชิาชพีครอูนัควรค่าแก่การยกย่องและเคารพบูชาของลูกศษิย์	มคีณุวฒุแิละความสามารถในการจดัการเรยีนการสอน	

สามารถพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

ความก้าวหน้าในวชิาชพีได้	ตลอดจนมคีวามสามารถในการให้บรกิารวิชาการแก่สังคมและชมุชนจนได้รบัการยอมรบั

และยกย่องเชิดชูเกียรติ	

นิยาม

คร ูหมายถงึ	ผูส้อนทีม่เีวลาปฏบิตักิารสอนในปีการศกึษานัน้	ต้ังแต่	๙	เดือนขึน้ไป	ไม่นบัรวมครทูีล่าศกึษาต่อ	

และครูที่ไปช่วยราชการในปีการศึกษานั้นตั้งแต่	๓	เดือนขึ้นไป

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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บคุลากรทางการศกึษา	หมายถงึ	บคุลากรทีม่ส่ีวนรว่มด�าเนินการ	ผู้สนบัสนนุดา้นการศึกษา	ด้านการบรหิาร	

และนเิทศการศกึษา	การนบัจ�านวนบคุลากรทางการศกึษาให้นบัเฉพาะบคุลากรประจ�าทีม่เีวลาปฏบิตังิานในปีการศึกษา

นั้นๆ	ตั้งแต่	๙	เดือนขึ้นไป	

คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม	 องค์การอนามัย	 ได้นิยามค�าว่า	 คุณภาพชีวิต	 หมายถึง	 การด�ารงชีวิตอยู่ด้วย																	

การมสีขุภาวะทีส่มบรูณ์และมคีวามมัน่คง	ซึง่ครอบคลมุสขุภาวะทัง้	๔	ด้าน	อนัได้แก่	สขุภาวะทางกาย	สขุภาวะทางอารมณ์	

สุขภาวะทางสังคม	และ	สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ 
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีคุณภาพ 
(ใช่/ไม่ใช่)

๑ สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม
พฒันาฝึกอบรมด้านวิชาการหรอืวิชาชพี	รวมทัง้การให้ความรูด้้านจรรยาบรรณ
อย่างน้อย	ร้อยละ	๗๕	ต่อปี	อย่างต่อเนื่อง

๒ สถานศกึษามกีารสนับสนุนครูและบคุลากรทางการศกึษาให้ได้รบัทนุการศกึษา
หรอืทนุวจัิยหรอืงานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก	อย่างน้อย
ร้อยละ	๕	ต่อปี	อย่างต่อเนื่อง

๓ สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา	
โดยมโีครงการแลกเปลีย่นบคุลากรร่วมกบัสถานศกึษาอืน่	หรอืหน่วยงาน	องค์กร
ภายนอก	อย่างน้อยร้อยละ	๕	ต่อปี	อย่างต่อเนื่อง

๔ สถานศึกษามีการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องในด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชน	 ท้องถิ่น	 จนถึง
ระดับชาติอย่างน้อยร้อยละ	๕	ต่อปี	อย่างต่อเนื่อง

๕ สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อย
ร้อยละ	๗๕	ต่อปี	อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 ๑.	 จ�านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด

	 ๒.	 จ�านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการ/วิชาชีพ	 รวมท้ังการให้

ความรู้ด้านจรรยาบรรณ	

	 ๓.	 จ�านวนครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีไ่ด้รบัทนุการศกึษาหรอืทนุวจิยัหรอืงานสร้างสรรค์และพฒันา

จากหน่วยงานภายในและภายนอก	

	 ๔.	 จ�านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาโดยโครงการแลกเปลี่ยน	(Staff	Exchange)	

ร่วมกับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน/องค์กรภายนอก	

	 ๕.	 จ�านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านบริการวิชาการ/

วิชาชีพระดับชุมชน	ท้องถิ่น	จนถึงระดับชาติ

	 ๖.	 จ�านวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับความเป็นครู

และบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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แหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ฐานข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรและทะเบียนผลงาน/เกียรติประวัติครูและบุคลากรของสถานศึกษาที่														

เชื่อมโยงกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต้นสังกัด	เช่น	ฐานข้อมูลกลุ่มงานบริหารบุคคล	ส�านักอ�านวยการ	หรือ

ฐานข้อมลูส�านกัพฒันาสมรรถนะครแูละบุคลากรอาชวีศกึษา	ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	(สอศ.)	เป็นต้น

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการบริหารความเสี่ยง

ค�าอธิบาย 

สถานศึกษาระบุความเสี่ยงเพื่อให้สามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	น�าไปสู่

ความส�าเร็จของการด�าเนินการตามแผนขององค์กรได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด

นิยาม

ความเสี่ยง	 หมายถึง	 โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะท�าให้สถานศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์	

หรอืเหตกุารณ์ทีม่คีวามไม่แน่นอน	ซึง่หากเกดิขึน้จะมผีลกระทบเชงิลบต่อวตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมายของสถานศกึษา	

โดยก�าหนดความเสี่ยงที่ส�าคัญบังคับไว้	๕	ด้าน	ดังนี้

	 ๑.	 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน	ครู	และบุคลากรภายในสถานศึกษา	

	 ๒.	 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท

	 ๓.	 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด

	 ๔.	 ความเสี่ยงด้านสังคม	เช่น	การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

	 ๕.	 ความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม

การบริหารความเสี่ยง	 หมายถึง	 การก�าหนดแผนเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย	 ได้มีแนวทาง													

การบรหิารความเส่ียงในระดบัองค์กรทีชั่ดเจนและสามารถน�าไปประกอบการจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งในทกุส่วนงาน	

ระดับความส�าเร็จของการบริหารความเสี่ยงพิจารณาจากร้อยละของการลดลงของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์	 ทั้งนี	้			

ให้สถานศึกษาก�าหนดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์	 และจัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยง	 พร้อมทั้งสร้างกลไก																	

ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ	 ท้ังนี้	 การก�าหนดประเด็นความเสี่ยงและ																

แผนบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ 
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีคุณภาพ 
(ใช่/ไม่ใช่)

๑ ตัวแทนครู	 บุคลากร	 และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในสถานศึกษา	มีการยอมรับ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการสร้างสรรค์	 รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรใน											
ทุกหน่วยงาน	 มีการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	 โดยสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

๒ ตัวแทนครู	 บุคลากร	 และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาและระบคุวามเสีย่งความเสีย่งด้านการทะเลาะววิาท	มกีารยอมรบัความเสีย่ง
ที่เกิดจากการสร้างสรรค์รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงาน												
มีการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและ											
มกีารแก้ไขปรบัปรงุเพือ่ลดความเสีย่งทีเ่กดิขึน้	โดยสามารถควบคมุความเสีย่ง
ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

๓ ตัวแทนครู	 บุคลากร	 และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด	 มีการยอมรับความเสี่ยง											
ที่เกิดจากการสร้างสรรค์รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงาน
มีการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและ												
มกีารแก้ไขปรบัปรงุเพือ่ลดความเสีย่งทีเ่กดิขึน้	โดยสามารถควบคมุความเสีย่ง
ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

๔ ตัวแทนครู	 บุคลากร	 และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงด้านสังคม	 มีการยอมรับความเสี่ยง														
ที่เกิดจากการสร้างสรรค์	รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่วยงาน
มีการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและ													
มกีารแก้ไขปรบัปรงุเพือ่ลดความเสีย่งทีเ่กดิขึน้	โดยสามารถควบคมุความเสีย่ง
ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

๕ ตัวแทนครู	 บุคลากร	 และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาและระบุความเสี่ยงความเสี่ยงด้านการพนันและการมั่วสุม	มีการยอมรับ										
ความเสี่ยงที่เกิดจากการสร้างสรรค์	 รวมทั้งมีมาตรการให้ครูและบุคลากร																	
ในทุกหน่วยงานมีการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ															
และต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	 โดยสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
 ๑.	 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง/การก�าหนดประเด็นความเสี่ยง
	 ๒.	 แผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน
	 ๓.	 หลักฐานการได้รับการอนุมัติจากกรรมการสถานศึกษา
	 ๔.	 รายงานผลการบรหิารความเสีย่งของสถานศึกษา	(ท่ีเกิดจากการบนัทึกของสาขางาน	สาขาวิชา	แผนกวชิา	

ประเภทวิชา	สถานีต�ารวจหรืองานที่เกี่ยวข้อง	และรายงานที่เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา)	

	 ๕.	 จ�านวนครั้งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถูกบันทึกไว้ในฝ่ายปกครองหรือสถานีต�ารวจ

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔



24

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

ค�าอธิบาย 

สถานศกึษามีความมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาคุณภาพการศกึษาโดยการมีส่วนรว่มคดิ	ร่วมปฏบิตัิ	และร่วมรับผดิชอบ

ของบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศกึษา	ซึง่มกีารวเิคราะห์ผลประเมนิคณุภาพภายในและผลการประเมนิคณุภาพภายนอก	

เพือ่จดัท�าเป็นแผนพฒันาคณุภาพ	และเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา	เพือ่ให้เกดิกลไกในการด�าเนนิงาน

และระบบการตดิตามผลการพฒันาสบืเนือ่งจากแผนพฒันาดงักล่าว	ควบคูก่บัการประกนัคณุภาพภายใน	เพือ่ให้เกิดผล

ในการปรบัปรงุ	พฒันา	ปรับเปลีย่น	ทัง้การเรียนการสอน	การบรหิาร	และการปฏบัิตอิืน่ๆ	และมกีารประเมนิประสทิธผิล

ของแผนพฒันาคณุภาพทกุระดบั	เพือ่น�าผลไปปรบัปรงุการประกนัคณุภาพภายในและการปฎบิตังิานของทกุหน่วยงาน

ต่อไป	ทั้งนี้	ควรมีการก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินการ	ตลอดจนให้มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะอย่างสม�่าเสมอ	

นิยาม

ความส�าเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ	หมายถึง	การที่สถานศึกษามีสาขาที่เปิดสอน

สามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ	 ไม่ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีหรือนวัตกรรมตาม

วงจรคุณภาพ	(PDCA)	ประกอบด้วย	การวางแผน	(Plan)	ด้านการน�าแผนลงสู่การปฏิบัติ	(Do)	การติดตามประเมิน

ผลการปฏิบัติ	 (Check)	และการน�าเอาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา	 (Act)	จนกระทั่ง	

ได้รับรางวัลหรือได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง

การยอมรับหรือได้รับรางวัล	หมายถึง	การที่สาขานั้นๆ	ได้รับรางวัลหรือได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง

ว่าสามารถด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน	 ด้านการน�าแผนลงสู่การปฏิบัติ										

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ	 และการน�าเอาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา	 ซึ่งเป็น	

การยกย่องหรอืได้รบัรางวลัจากหน่วยงานหรอืการประกวดภายนอกสถานศกึษาเท่าน้ัน	และหากสาขาใดได้รบัรางวลั

แล้วไม่สามารถนับซ�้าในประเด็นรางวัลเดิมได้	ยกเว้นได้รับรางวัลจากหน่วยงานใหม่หรือการประกวดครั้งใหม่

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ 
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีคุณภาพ 
(ใช่/ไม่ใช่)

๑ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับผู้เรียน	 ครู	 และ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาอย่างสม�่าเสมอ

๒ มีการร่วมกนัก�าหนดเป้าหมาย	กลยทุธ์การประกนัคณุภาพ	มาตรฐานการปฏบิตังิาน
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ													
ผูเ้รยีน	คร	ูและบคุลากร	โดยได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา	
พร้อมมกีารเผยแพร่และท�าความเข้าใจในเป้าหมาย กลยทุธ์การประกนัคณุภาพ 
มาตรฐานการปฏบิตังิานและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา บทบาทหน้าที่
ความรบัผดิชอบของผูเ้รยีน ครแูละบคุลากร ให้สาธารณชนรบัทราบ 

๓ มีการปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย	 กลยุทธ์ที่ได้วางไว้โดยผู้บริหาร	 ครู	 บุคลากร	
นักเรียน	มีส่วนร่วมในการด�าเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

๔ มีการประเมนิผลการปฏิบติังานของผู้บรหิาร	ครแูละบุคลากร	ทัง้รายบคุคลและ
กลุ่มบุคคลในส่วนงานต่างๆ	 ของสถานศึกษา	 ครบทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้																	
พร้อมทั้งรายงานให้สาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

๕ มผีลการปฏบัิตงิานบรรลุเป้าหมายและมาตรฐานทีก่�าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐	
และมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีและสร้างสรรค์สามารถเป็นแบบอย่าง            
ให้กับสถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรอื่น

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

แผนงาน	(แผนพัฒนา	แผนปฏิบัติการ)	โครงการ	กิจกรรม	ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างการมีส่วนร่วม

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

ค�าอธิบาย 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	หลกัเกณฑ์	และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษา	พ.ศ.	๒๕๕๓	ก�าหนดให้หน่วยงาน

ต้นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี

และแจ้งผลให้สถานศกึษาอาชวีศกึษาทราบ	รวมทัง้ให้เปิดเผยผลการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาต่อสาธารณชน

นิยาม

การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง	การน�าผลการประเมินคุณภาพภายใน

จากต้นสงักดัและภายนอกจาก	สมศ.	ไปใช้ในการจดัท�าแผนพฒันาและด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งเป็นระบบ	ให้มคีะแนน

ผลการประเมินคุณภาพภายในสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 โดยเทียบกับคะแนนการประเมินคุณภายในครั้งก่อนหน้า																					

โดยพิจารณาคะแนนในระดับสถานศึกษาเท่านั้น

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ 
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีคุณภาพ 
(ใช่/ไม่ใช่)

๑ ผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

๒ ผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น

๓ ผลประเมนิมาตรฐานทีว่่าด้วยการบรหิารจดัการศกึษาเพิม่ข้ึนและเปลีย่นระดบั
คุณภาพสูงขึ้น

๔ ผลประเมินมาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในเพิ่มขึ้นและ																		
เปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น

๕ ผลประเมนิในภาพรวมของสถานศกึษาเพิม่ขึน้และเปลีย่นระดบัคุณภาพสงูขึน้

หมายเหต ุ ๑. การนับคะแนนการปฏิบัติ ให้พิจารณาผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรณี ๕.๐๐ ให้ได้คะแนนปฏิบัติโดยปริยาย
 ๒. การนับคะแนนผลการด�าเนินงานมีคุณภาพ ให้พิจารณาระดับคุณภาพที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรณีระดับดีมากให้คะแนน

ผลการด�าเนินงานมีคุณภาพโดยปริยาย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษาอย่างเป็นทางการของหน่วยงานต้นสงักดั	หรอืทีไ่ด้รายงาน

ให้สาธารณชนรับทราบ	เช่น	ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต้นสังกัด	เป็นต้น

๒.๔.๒ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง	 ตัวบ่งชี้ท่ีประเมินผลผลิตตามปรัชญา	 ปณิธาน	 พันธกิจ	 และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา	รวมถึงความส�าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่น	ที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา	โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและต้นสังกัด	

ประกอบด้วย	๑	ตัวบ่งชี้	(ค่าน�้าหนัก	๑๐	คะแนน)	คือ

ตัวบ่งชี้ที่  ตัวบ่งชี้
น�้าหนัก 
(คะแนน)

๑๔ ผลการพัฒนาตามปรัชญา	ปณิธาน	พันธกิจ	และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา
	 ๑๔.๑	 ผลการพัฒนาให้บรรลเุป้าหมายตามปรชัญา	ปณธิาน	พนัธกจิ	และวตัถปุระสงค์

การจัดตั้งสถานศึกษา
	 ๑๔.๒	 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ															

สถานศึกษา

๑๐

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา

 ตัวบ่งชี ้๑๔.๑ ผลการพฒันาให้บรรลตุามเป้าหมายตามปรชัญา ปณธิาน พนัธกจิ และวตัถปุระสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา

ค�าอธิบาย 
การจัดตั้งสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับ												

ทุกประเภทวิชาที่ขาดแคลน	ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นและของประเทศ	อันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา
ก�าลงัคนของประเทศไทยให้มคีณุภาพในการประกอบอาชพี	โดยสถานศกึษาแต่ละประเภทต่างกม็กีารก�าหนดปรชัญา	
ปณธิาน	และพนัธกจิในการด�าเนนิงานของตนเองไว้อย่างชัดเจน	เพือ่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนนิงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ	

นิยาม
ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของสถานศึกษา	 หมายถึง	 ปรัชญา	 ปณิธาน	 และพันธกิจ	 ที่สถานศึกษา

อาชีวศึกษาแต่ละแห่งก�าหนดขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักอย่างน้อย	 ๒	 ประการ	 คือ	 ๑)	 เป็นการประกาศให้ชุมชน	
สงัคม	คร	ูบคุลากร	และผูเ้รยีนรบัทราบอย่างชดัเจนถงึแนวทางการบรหิารจดัการศกึษาของสถานศกึษา	รวมทัง้หน้าที	่													
ในการจดัการศกึษาในด้านต่างๆ	ของสถานศกึษา	และ	๒)	ใช้เป็นแบบแผนในการก�าหนดเป้าหมาย	แผนการปฏิบตังิาน	
รวมทัง้แผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร	คร	ูและบคุลากรในส่วนงานต่างๆ	
ภายในสถานศึกษา	

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ 
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีคุณภาพ 
(ใช่/ไม่ใช่)

๑ ผู้บริหาร	 ครู	 บุคลากร	 ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก�าหนด													
แผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา	 ปณิธาน	
และพันธกิจ	 การด�าเนินงานของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจาก                
คณะกรรมการสถานศึกษา

๒ มีการสร้างระบบการมส่ีวนร่วมของผูเ้รยีน	และบคุลากรในการปฏบิตัติามกลยทุธ์
ท่ีก�าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์	 และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐                        
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๓ มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา	 และประชาคม                
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าละ ๗๕

๔ ผลการด�าเนนิงานบรรลุตามปรชัญา	ปณธิาน	พนัธกิจและวตัถุประสงค์การจดัตัง้
สถานศึกษา	และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่นขึ้นไป

๕ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามปรัชญา	 ปณิธาน	 และพันธกิจด้านผู้เรียน											
ตามที่สถานศึกษาก�าหนด	และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่น

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 ๑.	 ปรัชญา	ปณิธาน	และพันธกิจของสถานศึกษา	รวมทั้งแผนกลยุทธ์	และแผนการปฏิบัติงานประจ�าปี
ของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

	 ๒.	 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่างๆ	ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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 ๓.	 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา	ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผลการด�าเนินงานและผลส�าเร็จของการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา	ปณิธาน	และพันธกิจของ
สถานศึกษา

	 ๔.	 หลกัฐานการได้รบัการยอมรบั	การได้รับรางวัล	หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏบิตัทิีด่ี
ในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์	 เช่น	 โล่รางวัล	 ใบประกาศเกียรติคุณ	 เกียรติบัตร	 หนังสือเชิดชูเกียรติ	
เป็นต้น

 ตวับ่งชี ้๑๔.๒ ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา

ค�าอธิบาย 
ผลการด�าเนินงานตามอัตลักษณ์	 จุดเน้น	 จุดเด่น	 หรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษาที่ได้ก�าหนดไว้	 หรือ

เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จากความส�าเรจ็ในการจดัการศกึษาของสถานศกึษานัน้ๆ	ซึง่อาจสอดคล้องหรอืไม่สอดคล้องกบัปรชัญา	
ปณิธาน	และพันธกิจของสถานศึกษาที่ได้ประกาศไว้ก็ได้

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ 
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีคุณภาพ 
(ใช่/ไม่ใช่)

๑ ผู้บริหาร	 ครู	 บุคลากร	 ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก�าหนด											
จุดเน้น	 จุดเด่น	 รวมทั้งก�าหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์	
การด�าเนินงาน	โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒ มกีารสร้างระบบการมส่ีวนร่วมของผูเ้รยีน	และบคุลากรในการปฏบิตัติามกลยทุธ์
ที่ก�าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์	 และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐                      
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๓ มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา	 และประชาคม               
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าละ ๗๕

๔ ผลการด�าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น	 จุดเด่น	 และเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน 
ท้องถิ่นขึ้นไป

๕ สถานศกึษามเีอกลกัษณ์ตามจดุเน้น	จดุเด่น	และได้รับรางวลัจากองค์กรภายนอก 
ที่แสดงถึงการยอมรับในเอกลักษณ์นั้น

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
	 ๑.		เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก�าหนดอัตลักษณ์	จุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา	(ถ้ามี)	
	 ๒.	 แผนกลยุทธ์	แผนการปฏบิตังิานประจ�าปี	รวมทัง้แผนพฒันาคณุภาพทีส่อดคล้องกบัอตัลักษณ์	จดุเน้น	

และจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับความเป็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
	 ๓.	 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา	 ซ่ึงแสดง														

ให้เห็นถึงผลการด�าเนินงานและผลส�าเร็จของการด�าเนินงานตามอัตลักษณ์	 จุดเน้นและจุดเด่นของ
สถานศึกษาที่ก�าหนด	 หรือผลการด�าเนินงานและผลส�าเร็จของการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็น																
อัตลักษณ์	จุดเน้น	หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ

	 ๔.	 เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ	 การได้รับรางวัล	 หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่าง											

ในการปฏิบัติที่ดี	เช่น	โล่รางวัล	ใบประกาศเกียรติคุณ	เกียรติบัตร	หนังสือเชิดชูเกียรติ	เป็นต้น

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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๒.๔.๓ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม	หมายถึง	ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา	โดย

สถานศกึษาเป็นผูก้�าหนดแนวทางพฒันาเพือ่ร่วมกนัชีแ้นะ	ป้องกนั	และแก้ไขปัญหาสงัคมตามนโยบาย

ของรฐั	ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นตามกาลเวลาและสภาพปัญหาสงัคมทีเ่ปลีย่นไป	โดยมเีป้าหมายทีแ่สดงถึง

ความเป็นผูช้ีน้�าสงัคมและแก้ปัญหาสงัคมของสถานศกึษาในการพฒันาผูเ้รยีนด้านความเป็นประชาธปิไตย	

ความมวิีนยั	ความรักชาต	ิการท�านบุ�ารุงศาสนา	เทดิทนูพระมหากษัตรย์ิ	ค่านยิม	ความเป็นไทย	การอนรัุกษ์

และสบืสานศลิปะและวฒันธรรม	สขุภาพร่างกายและจติใจ	ความคดิสร้างสรรค์	และความพร้อมในการเป็น

สมาชกิสงัคมอาเซยีน	รวมทัง้การพฒันาคณุภาพคร	ูการพฒันาสถานศกึษาให้เป็นแหล่งเรยีนรู	้การสร้าง

การมส่ีวนร่วมและการขยายโอกาสทางการศกึษาให้แก่ประชาชนทกุเพศทกุวยั	ผูพ้กิารและผูด้้อยโอกาส

ให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม	ฯลฯ	

ประกอบด้วย	๔	ตัวบ่งชี้	(ค่าน�้าหนัก	๒๐	คะแนน)	คือ

ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ น�้าหนัก (คะแนน)

๑๕ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๕

๑๖ ผลการพัฒนาคุณภาพครู	 ๕

๑๗ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้	 ๕

๑๘ การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา ๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ค�าอธิบาย 

สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นคนดี	 คนเก่ง	 และมีความสุข	 โดยการจัด/ส่งเสริมให้มี

กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม	จริยธรรม	มีจรรยาบรรณวิชาชีพและดูแลผู้เรียนให้มีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์

แข็งแรงตามวัย	

เลือกอย่างน้อย ๑ กิจกรรม

	 ๑.	 การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพ	(บังคับ	๓	กิจกรรม)

	 ๑)	ด้านความเป็นประชาธิปไตย

	 ๒)	ด้านความมีวินัย	 ความรับผิดชอบ	 ความขยัน	 ซ่ือสัตย์	 อดทน	 ความเสียสละ	 จิตสาธารณะ																	

ความประหยัด	และการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

	 ๓)	ด้านความรักชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 (ค่านิยมความเป็นไทย	 การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและ

วัฒนธรรม)

	 ๒.	 การพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจมาตรฐานและระบบคุณภาพด้วยกิจกรรม

	 ๓.	 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

	 ๔.	 การพัฒนาผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์

	 ๕.	 การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ 
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีคุณภาพ 
(ใช่/ไม่ใช่)

๑ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน	 ครู	 และบุคลากร	 และสามารถ               
สร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม               
ในการด�าเนินงาน

๒ มีการด�าเนินงานตามวงจรคุณภาพ	PDCA	ครบถ้วนสมบูรณ์

๓ ผูร้บับรกิารหรอืผูร้บัผลกระทบมคีวามพึงพอใจระดบัสูงต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป

๔ ผลการด�าเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก�าหนด	และได้รับการยอมรับจากชุมชน 
ท้องถิ่น 

๕ ผลการด�าเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก�าหนด	 และได้รับการยอมรับในระดับ
จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 ๑.	 แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา	

	 ๒.	 รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนในข้อ	๑	

แหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ฐานข้อมูลของสถานศึกษาด้านการพัฒนาผู้เรียน	รวมทั้งฐานข้อมูลของต้นสังกัด	หรือส่วนงานของต้นสังกัด

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน	 (ถ้ามี)	 รวมทั้ง	 รายงานของหน่วยงานภายนอก	 และข่าวสารทางสื่อช่องทางต่างๆ	

เช่น	โทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	อินเทอร์เน็ต	เป็นต้น	

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ผลการพัฒนาคุณภาพครู 

ค�าอธิบาย 

สถานศกึษาจัดให้มกีารพัฒนาศักยภาพครผููส้อนให้สามารถจดัการเรยีนการสอนได้อย่างมคุีณภาพอย่างครบวงจร 

ตั้งแต่การวางแผนการสอน	วิธีการสอนและการใช้สื่อการเรียนการสอน	การวัดและประเมินการเรียนการสอน	และ

การวิจัยในช้ันเรียน	 โดยสถานศึกษาต้องจัดให้มีกลไกในการใช้ผลสัมฤทธ์ของผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา														

ผลงานของครูผู้สอน	 ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ	 ปราชญ์ชาวบ้าน																								

ครูบาในหมู่บ้าน/ชุมชนหรือในสถานประกอบการใกล้เคียงมาร่วมเป็นครูผู้สอนด้วย	

เลือกอย่างน้อย ๑ กิจกรรม

	 ๑.	 การพฒันาครูให้จดัการเรียนการสอนได้อย่างมคีณุภาพ	เช่น	หลกัสตูร	วธิสีอน	สือ่	การวดัและประเมนิผล	

การวิจัยในชั้นเรียน	

	 ๒.	 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครูให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

	 ๓.	 การสร้างความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน/สถานประกอบการเพื่อเป็น												

ผู้สอนและพัฒนาการเรียนรู้

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ 
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีคุณภาพ 
(ใช่/ไม่ใช่)

๑ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน	 ครู	 และบุคลากร	 และสามารถ               
สร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม            
ในการด�าเนินงาน

๒ มีการด�าเนินงานตามวงจรคุณภาพ	PDCA	ครบถ้วนสมบูรณ์

๓ ผูร้บับรกิารหรอืผู้รบัผลกระทบมคีวามพงึพอใจระดบัสงูตัง้แต่ร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป

๔ ผลการด�าเนนิงานบรรลตุามตวับ่งชีท้ีก่�าหนด	และได้รบัการยอมรบัจากชมุชน 
ท้องถิ่น 

๕ ผลการด�าเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก�าหนด	 และได้รับการยอมรับในระดับ
จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 ๑.	 รายงานผลการประเมินการสอนของครูผู้สอนในแต่ละปีการศึกษา

	 ๒.	 หลักเกณฑ์ในการเลื่อนขั้น/เลื่อนต�าแหน่ง/ขึ้นเงินเดือน

	 ๓.	 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 ครูบาในหมู่บ้าน/ชุมชนหรือในสถานประกอบการใกล้เคียง												

ที่มาร่วมเป็นครูผู้สอนในแต่ละสาขางาน	

แหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ฐานข้อมูลด้านการพัฒนาครูของสถานศึกษา	 รวมทั้งฐานข้อมูลของต้นสังกัด	 หรือส่วนงานของต้นสังกัด															

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู	

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ค�าอธิบาย 

สถานศึกษาด�าเนินการพัฒนาให้สถานศึกษาเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้	พร้อมด้วยโครงสร้างและ

วสัดอุปุกรณ์	และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั	เอือ้ต่อการเรยีนรูท้ัง้ทางวชิาการ	และสามารถเป็นแหล่งเรยีนรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรม	

เลือกอย่างน้อย ๑ กิจกรรม 

	 ๑.	 สถานศึกษามีการพัฒนาสภาพแวดล้อมปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม	เอื้อต่อการเรียนรู้	และเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม	

	 ๒.	 สถานศึกษามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 อาคารสถานที่	 ห้องปฏิบัติการ	 และการจัดหาเครื่องมือ	

อุปกรณ์การศึกษาที่เหมาะสม	รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

	 ๓.	 สถานศึกษามีการพัฒนาน�าไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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เกณฑ์การให้คะแนน (กรณีเลือกกิจกรรม ๑, ๒)

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ 
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีคุณภาพ 
(ใช่/ไม่ใช่)

๑ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน	 ครู	 และบุคลากร	 และสามารถ             
สร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม             
ในการด�าเนินงาน

๒ มีการด�าเนินงานตามวงจรคุณภาพ	PDCA	ครบถ้วนสมบูรณ์

๓ ผูร้บับรกิารหรอืผู้รบัผลกระทบมคีวามพงึพอใจระดบัสงูตัง้แต่ร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป

๔ ผลการด�าเนนิงานบรรลตุามตวับ่งชีท้ีก่�าหนด	และได้รบัการยอมรบัจากชมุชน 
ท้องถิ่น 

๕ ผลการด�าเนินงานบรรลุตามตัวบ่งช้ีที่ก�าหนด	 และได้รับการยอมรับในระดับ
จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป

เกณฑ์การให้คะแนน (กรณีเลือกกิจกรรมที่ ๓)

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ 
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีคุณภาพ 
(ใช่/ไม่ใช่)

๑ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาทีก่่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี

๒ อาคารสถานที	่สะอาด	ถกูสุขลกัษณะ	และตกแต่งสวยงาม	อย่างมคีณุค่าทางสนุทรย์ี

๓ ปรบัแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาต	ิและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

๔ มพีืน้ทีท่างวฒันธรรมทีเ่อือ้และส่งเสรมิต่อการจดักจิกรรม	และมกีารจดักจิกรรม
อย่างสม�่าเสมอ

๕ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้เรียนท้ังองค์กร	 และมีค่าเฉล่ีย
ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 ๑.	แผนงานและโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาสถานศกึษาให้เป็นแหล่งการเรยีนรูท้ีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการสถานศึกษา	

	 ๒.	รายงานผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนงาน

และโครงการในข้อ	๑.

	 ๓.	 เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ	การได้รับรางวัล	หรือการได้รับการยกย่องจากชุมชน	ท้องถิ่น	

องค์กร	 หรือหน่วยงานภายนอกในระดับต่างๆ	 เช่น	 โล่รางวัล	 ใบประกาศเกียรติคุณ	 เกียรติบัตร		

หนังสือเชิดชูเกียรติ	เป็นต้น

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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แหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ฐานข้อมลูของสถานศึกษาด้านการพัฒนาสถานศกึษาให้เป็นแหล่งการเรยีนรู	้รวมทัง้ฐานข้อมลูของต้นสงักดั	

หรือส่วนงานของต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา 

ค�าอธิบาย

การจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาในอนาคตควรมุ่งเน้นการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู	้																	

ในการพัฒนาทกัษะเพือ่การประกอบอาชพีและขยายโอกาสทางการศกึษาให้กบัชมุชนและสังคมทกุภาคส่วน	จึงจ�าเป็นอย่างยิง่

ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน	เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง	

เลือกอย่างน้อย ๑ กิจกรรม

	 ๑.	 การพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท�าประโยชน์ให้แก่ชุมชน

	 ๒.	 การสร้างระบบบรหิารจดัการทีเ่อือ้ให้ทุกภาคส่วนในสงัคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	และการเรยีนรู้

	 ๓.	 การพัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์	 เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับการศึกษา

อย่างเท่าเทียม

	 ๔.	 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาจากสถานศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อ ประเด็นการพิจารณา
การปฏิบัติ 
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีคุณภาพ 
(ใช่/ไม่ใช่)

๑ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน	 ครู	 และบุคลากร	 และสามารถ              
สร้างความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม             
ในการด�าเนินงาน

๒ มีการด�าเนินงานตามวงจรคุณภาพ	PDCA	ครบถ้วนสมบูรณ์

๓ ผูร้บับรกิารหรอืผูร้บัผลกระทบมคีวามพึงพอใจระดบัสูงต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป

๔ ผลการด�าเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก�าหนด	และได้รับการยอมรับจากชุมชน 
ท้องถิ่น 

๕ ผลการด�าเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ก�าหนด	 และได้รับการยอมรับในระดับ
จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป

 ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

	 ๑.	 แผนการสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา

	 ๒.	 รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนในข้อ	๑	

แหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ฐานข้อมูลของสถานศึกษาด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา	รวมทั้งฐานข้อมูลของต้นสังกัด	หรือส่วนงาน

ของต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการขยายโอกาสทางการศึกษา

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษาได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล														

การด�าเนนิงานของสถานศกึษาแบ่งออกเป็น	๒	รปูแบบ	คอื	การรบัรองมาตรฐานด้านการอาชวีศกึษา	และการประเมนิ

แบบโดดเด่น	โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

๓.๑ การรับรองมาตรฐานด้านการอาชีวศึกษา
การรบัรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศกึษาอาชวีศกึษา	ซึง่สถานศกึษาต้องได้รบัการประเมนิคณุภาพภายนอก

รอบสามนั้น	 จะพิจารณาข้อมูลจากการประเมินตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงไปสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา

ดังนี้

๑. การประเมินระดับตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษารอบสาม	 ก�าหนดให้ค่าน�้าหนักของทุกตัวบ่งชี	้										

เท่ากันทั้งหมด	โดยให้คะแนนจากการพิจารณาผลการด�าเนินงานจริงของสถานศึกษา	โดยก�าหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัว

มีคะแนนเต็ม	๕	คะแนน	

๒. การค�านวณผลการประเมิน

ผลการประเมนิคณุภาพภายนอก	ให้น�าเสนอโดยการค�านวณผลรายตวับง่ชี้	ค�านวณผลกลุม่ของตวับง่ชี้	และ

ค�านวณตามรายมาตรฐานของกฎกระทรวงฯ	โดยพจิารณาจากค่าเฉลีย่ผลการประเมนิในแต่ละตัวบ่งชี้	ในการค�านวณ

ทศนิยมให้ใช้ทศนิยม	 ๒	 ต�าแหน่ง	 หากทศนิยมต�าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่	 .๐๐๕	 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น	 นอกเหนือจากนี้															

ให้ปัดเศษทิ้ง	 นอกจากนี้ให้น�าเสนอผลการประเมินในภาพรวมเพื่อใช้พิจารณาในการตัดสินผลและรับรองมาตรฐาน

คุณภาพของสถานศึกษาด้วย	ดังรายละเอียดในตาราง

กลุ่มประเภทของตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้พื้นฐาน ๑-๑๓ ๗๐

ผลคะแนนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์	 ๑๔ ๑๐

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๑๕-๑๘ ๒๐

ภาพรวม ๑๘ ๑๐๐

๓. การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา

สมศ.	 จะให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา	 เมื่อผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐาน

คุณภาพ	สมศ.	ตามเกณฑ์	ดังนี้

	 ๑)	 ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบ่งชี้	มีค่าตั้งแต่ร้อยละ	๗๐	ขึ้นไป	

	 ๒)	ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้พื้นฐาน	(๑-๑๓)	มีค่าตั้งแต่ร้อยละ	๖๐	ขึ้นไป

	 ๓)	 ผลการด�าเนินงานอย่างน้อย	๑๖	ตัวบ่งชี้	มีค่าคะแนนตั้งแต่ร้อยละ	๕๐	ขึ้นไป

 บทที่ ๓
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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๓.๒ การประเมินแบบโดดเด่น
เพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง	สู่ความเป็นเลิศ	จึงมี

แนวทางการประเมนิสถานศกึษาแบบโดดเด่น	เพือ่สร้างความร่วมมอื	ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	ก่อให้เกดิความเข้มแข็ง

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ	ซึ่งสถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินเพิ่มเติมโดยมีเงื่อนไขดังนี้

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

สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินจะเป็นแกนน�าให้กับสถานศึกษาท่ีอยู่ในเครือข่ายการพัฒนาอีก	 ๙	 แห่ง														

ก้าวสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจาก	สมศ.	ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

เงื่อนไข

	 ๑)	 เป็นการประเมินระดับสถานศึกษาตามความสมัครใจ	 โดยสถานศึกษาเป็นผู้ขอรับการประเมินด้วย

ตนเอง

	 ๒)	สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอก												

รอบสอง	(พ.ศ.	๒๕๔๙-๒๕๕๓)	ของ	สมศ.	ในระดับดีมากเท่านั้น

	 ๓)	 สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินแบบโดดเด่นจะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามปกติ	

โดยรบัการประเมนิแบบโดดเด่นเพิม่เตมิ	ดงันัน้	สถานศกึษาทีข่อรบัการประเมนิยงัต้องจดัท�ารายงาน

การประเมินตนเองให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน	 ตัวบ่งช้ีอื่นๆ	 เช่นเดียวกับที่สถานศึกษาอื่นรายงาน											

ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและส่งมายัง	สมศ.	เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามปกติ

หลักเกณฑ์ 

	 ๑)	 สถานศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินต้องเป็นสถานศึกษาที่มี

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ	สมศ.	ในระดับควรปรับปรุง	หรือ	พอใช้	หรือ	ระดับดี	

เท่านั้น

	 ๒)	 สถานศกึษาในเครอืข่ายการพฒันาของสถานศกึษาทีข่อรบัการประเมนิแบบโดดเด่นนัน้	จะเป็นสถานศกึษา

ในระดบัการศกึษาเดยีวกนัหรอืต่างระดบักนักไ็ด้	 เช่น	 สถานศกึษาทีข่อรบัการประเมนิแบบโดดเด่น													

เป็นสถานศึกษา	ก.	มีสถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนา	จ�านวน	๙	แห่ง	เป็น	วิทยาลัยอาชีวศึกษา	

๒	แห่ง	และโรงเรียน	๗	แห่ง	เป็นต้น	โดยจะตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือต่างพื้นที่ก็ได้

	 ๓)	 สถานศกึษาจ�านวน	๙	แห่ง	ในเครอืข่ายการพฒันาของสถานศกึษาทีข่อรบัการประเมนิแบบโดดเด่นนัน้	

จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน	 ตัวบ่งชี้	 และเกณฑ์การพิจารณาตามกรอบ											

การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามเช่นเดยีวกบัสถานศกึษาอื่นๆ	ซึง่ต้องมีผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น	ครบทั้ง	๙	แห่ง

ขั้นตอน

	 ๑)	 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับการประเมินแบบโดดเด่น	 ต้องเสนอโครงการแจ้งให้	 สมศ.											

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย	๖	เดอืน	หรอือย่างน้อย	๑	ภาคการศกึษา	พร้อมด้วยข้อมลูและแผนการด�าเนนิงาน

ทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิแบบโดดเด่นตามแนวทางทีเ่ลอืก	เช่น	แจ้งรายชือ่สถานศกึษาทีอ่ยูใ่นเครอืข่าย

การพัฒนาของตน	 จ�านวน	 ๙	 แห่ง	 พร้อมแผนการพัฒนาสถานศึกษาในเครือข่าย	 และระยะเวลา												

ท่ีใช้เพ่ือการพัฒนา	เพ่ือ	สมศ.	จะได้จดักลุม่สถานศกึษาและเตรยีมการประเมนิเป็นการเฉพาะ	เป็นต้น

	 ๒)	 คณะกรรมการบรหิาร	สมศ.	พิจารณาให้ความเหน็ชอบ	โดยผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการวชิาการหลกั

ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	คณะกรรมการ	กพพ.	กพศ.	หรือ	กพอ.

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
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	 ๓)	 สมศ.	แจ้งผลการพิจารณาแก่สถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

	 ๔)	 สถานศึกษาด�าเนินการตามแผนงานและรายละเอียดโครงการตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก	สมศ.

	 ๕)	 สมศ.	ด�าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินแบบโดดเด่น

	 ๖)	 ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและผลการประเมินแบบโดดเด่น

	 ๗)	สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินแบบโดดเด่นจะได้รับประติมากรรมคุณภาพ	เพื่อแสดง	ณ	สถานศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๑)	 สถานศึกษามีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น

	 ๒)	ผู้เรียน	ผู้ปกครอง	มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

	 ๓)	 การศึกษาของประเทศไทยจะได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

ทั้งนี้	 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพของสถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษา															

ทีข่อรบัการประเมนิแบบโดดเด่น	จะต้องแสดงให้เห็นชดัเจนว่าเป็นสิง่ทีไ่ด้ด�าเนนิการร่วมกนัจรงิ	การพัฒนาทีเ่กดิขึน้

มคีวามสมัพนัธ์หรอืเป็นไปตามแผนการพฒันาทีส่ถานศกึษาทีข่อรับการประเมินเป็นผูริ้เร่ิม	ร่วมด�าเนนิการ	และก�ากับ

ติดตามตลอดระยะเวลาที่ก�าหนด	 จนเกิดผลต่อการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู ผู้บริหาร และพัฒนาสถานศึกษา               

โดยรวมจนเกิดผลส�าเร็จอย่างแท้จริง และสถานศึกษาทั้ง	 ๙	 แห่งมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะพัฒนาตนเอง														

สู่ความเป็นเลิศต่อไปได้แม้จะไม่มีสถานศึกษาหลักเป็นผู้ดูแล	

 

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
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กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก	 ประกอบด้วย	 การจัดคณะผู้ประเมิน	 การเก็บรวบรวมข้อมูล														

การประเมิน	 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอก	 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน	 และ															

การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ การจัดคณะผู้ประเมิน 
ผู้ประเมินภายนอก หมายถึง	บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก	สมศ.	ให้ท�าการประเมินภายนอก	

(พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	สมศ.	พ.ศ.	๒๕๔๓)

ผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา	หมายถึง	บุคคล	คณะบุคคล	องค์กร	สมาคมวิชาการหรือสมาคม

วิชาชีพ	 หรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการฯก�าหนด	 หรือนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์																										

เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาและมีผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดและได้รับการรับรองจาก	 สมศ.																							

ให้ท�าการประเมินภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษา

จ�านวนผู้ประเมินภายนอกในแต่ละคณะขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษาและความหลากหลายของการจัด												

การศึกษาในแต่ละประเภทวิชาโดยในคณะผู้ประเมินประกอบด้วย	 ๓	 ส่วนเป็นอย่างน้อย	 คือ	 ๑)	 ผู้เช่ียวชาญ																		

ด้านการประเมิน	 ๒)	 ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพที่สถานศึกษาเปิดสอน	 และ	 ๓)	 ผู้แทนด้านประกันคุณภาพ					

ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง	

๑. คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ของส�านักงานรับรองมาตรฐาน               

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

๒. บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก

ในการประเมนิคณุภาพภายนอกผู้ประเมนิภายนอกต้องปฏบิตังิานอย่างมอือาชพี	โดยยดึถอืบทบาทในลกัษณะ	

“เพื่อนร่วมวิชาชีพ”	 และเป็น	 “กัลยาณมิตร”	 กับสถานศึกษาและชุมชนที่ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้จากกันและกัน																									

หน้าที่ส�าคัญของคณะผู้ประเมินภายนอก	มีดังนี้

	 ๑.	 ตรวจเย่ียมสถานศึกษา	 สร้างความเข้าใจและเจตคติท่ีถูกต้องให้กับบุคลากรของสถานศึกษาและ													

ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

	 ๒.	 รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบหลักฐานข้อมูลเพื่อยืนยันความเป็นจริงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามทีส่ถานศกึษาได้รายงานไว้ในรายงานประเมนิตนเอง	และตามหลกัฐานทีส่ะท้อนสภาพความเป็นจรงิ

ที่ไม่ได้อยู่ในรายงานการประเมินตนเอง

	 ๓.	 ตรวจสอบกระบวนการและวิธีการที่สถานศึกษาใช้ในการได้มาซึ่งข้อมูลหลักฐานที่ระบุในรายงาน												

การประเมินตนเองว่ามีความเหมาะสม	ครอบคลุม	และน่าเชื่อถือเพียงใด

	 ๔.	 ตรวจสอบผลการพัฒนาเทยีบเคยีงกับเป้าหมาย/แผนพฒันาของสถานศึกษา	และมาตรฐานการศกึษา	

ที่สมศ.ก�าหนดเพื่อการประเมินภายนอก	 รวมทั้งตรวจสอบเป้าหมาย/แผนพัฒนาที่สถานศึกษา																

ควรด�าเนินการต่อไป	เพื่อดูความสอดคล้องกับผลการประเมิน

บทที่ ๔
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก

ด้านการอาชีวศึกษา

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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	 ๕.	 ประมวล	 วิเคราะห์ข้อมูล	 และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประเมินภายนอก	 และ													

ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษา	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

	 นอกจากนีบ้ทบาทหน้าทีท่ีส่�าคญัของผูป้ระเมนิภายนอกยงัมอีกีประการหนึง่	คอื	การให้ความคดิเห็นเพิม่เตมิ

แก่	สมศ.	ว่าควรให้การรับรองหรือไม่รับรองคุณภาพของสถานศึกษาหรือไม่	อย่างไร

 ๓. จรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก

ผูป้ระเมนิภายนอกต้องปฏบิตังิานด้วยความรบัผดิชอบ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	โดยยดึจรรยาบรรณต่อไปนีเ้ป็นหลกั

	 ๑)	 ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับการประเมินเท่าที่จ�าเป็นและในโอกาสที่เหมาะสม

	 ๒)	มีความเที่ยงตรง	ยุติธรรม	โปร่งใส	มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

	 ๓)	 ต้องไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของตนหรือต่อชื่อเสียงของ	สมศ.

	 ๔)	 รักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลและสถานศึกษาที่ได้รับระหว่างการตรวจเยี่ยมและ

การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างเคร่งครัด

	 ๕)	 ไม่รับและไม่เรียกร้องในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	 เช่น	 ไม่รับ	

อามิสสินจ้าง	 รางวัล	 ของขวัญ	 ของก�านัล	 การต้อนรับ	 การรับรอง	 และการอ�านวยความสะดวก												

จากสถานศึกษาที่เกินความจ�าเป็น

	 ๖)	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตวัเองหรอืผูอ้ืน่ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมโดยใช้ข้อมลูใดๆ	ซึง่ส�านกังาน	

ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	 และไม่ด�าเนินการใดๆ	 ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง																	

ผลประโยชน์ต่อส�านักงาน

	 ๗)	ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เรียน	

สถานศึกษา	และประเทศเป็นหลัก

	 ทั้งนี้	อาจมีการปรับเปลี่ยนจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอกตามความเหมาะสม

๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ถือเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญส�าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก	 ซึ่งสามารถท�าได	้														

หลายวิธี	ในที่นี้น�าเสนอ	๓	วิธี	ได้แก่	

๑. การศกึษาจากเอกสาร	แหล่งข้อมูลเอกสาร	ได้แก่	รายงานประจ�าปีของสถานศกึษา	รายงานการประเมนิตนเอง 

รายงานการประชุม	 รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับสถานศึกษานั้นๆ	 เอกสารที่รายงานเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู้เรียน	เป็นต้น	ทั้งนี้อาจรวมถึงป้ายกระดาน	แผนที่	เทปบันทึกเสียง	วีดีทัศน์	เป็นต้น

๒. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด�าเนินการสัมภาษณ์บุคคลเป้าหมาย	และบันทึก	ในที่นี้	

หมายถึง	สัมภาษณ์บุคลากรทางการศึกษา	เช่น	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	นักศึกษา	ผู้ใช้นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา	

เป็นต้น	 แหล่งข้อมูลที่เป็นคนอาจมีจ�านวนมาก	 ผู้เก็บรวบรวมจึงต้องคิดพิจารณาว่าจะเลือกเก็บรวบรวมจากใคร													

จึงจะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด	ซึ่งการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์อาจใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า																				

การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์	การสัมภาษณ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง	การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม	การสัมภาษณ์เชิงลึก	เป็นต้น	

๓. การสงัเกต เป็นวธิเีกบ็ข้อมลูโดยตรงจากปฏิกิรยิา	ท่าทางของกลุม่เป้าหมาย	หรอืเหตกุารณ์หรอืปรากฏการณ์

หรอืสภาพแวดล้อมทีเ่กดิขึน้ในขณะใดขณะหนึง่	และจดบนัทึกไว้โดยไม่มีการสมัภาษณ์	ได้แก่	แหล่งข้อมูลด้านกายภาพ

ของสถานศึกษา	 แหล่งข้อมูลทางสังคมรอบๆ	 สถานศึกษา	 หรืออาจจะเป็นการสังเกตการจัดการเรียนการสอน																			

ในสถานศึกษา	เป็นต้น	

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
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๔.๓ ขั้นตอนการประเมิน
การประเมนิคณุภาพภายนอกมกีารด�าเนนิงานตามขัน้ตอนทีส่�าคัญ	ประกอบด้วย	๓	ขัน้ตอน	คือ	ขัน้ตอนที	่๑	

ก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ขั้นตอนที่	๒	ระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ขั้นตอนที่	๓	หลังการตรวจเยี่ยม

สถานศึกษา	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ค�าอธิบาย

๑.๑ สมศ.

สมศ.	คัดเลือก
ผู้ประเมินและ
ประกาศรายชื่อ
สถานศึกษา

๑.	 สมศ.	คดัเลอืกและเตรยีมคณะผูป้ระเมิน	รวมทัง้
ก�าหนดสถานศึกษาที่จะประเมิน

๒.	 สมศ.*	แจ้งให้สถานศกึษารบัทราบเพือ่ให้ส่งรายงาน
ประจ�าปีหรือ	รายงานการประเมินตนเอง	(SAR)	
ท่ีได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการสถานศกึษา	
ให้	สมศ.	ไม่น้อยกว่า	๓๐	วันก่อนรับการประเมิน

๑.๒.
สมศ.	

คณะผู้ประเมิน

สมศ.	จัดส่ง	SAR	
หรือรายงานประจ�าปีให้
ประธานคณะผู้ประเมิน

	 สมศ.	จัดส่ง	SAR	หรอืรายงานประจ�าปี	ให้ประธาน
คณะผู้ประเมินน�าไปด�าเนินการจัดการประเมิน
ต่อไป

๑.๓ คณะผู้ประเมิน

ประธานผู้ประเมิน
เรียกประชุม	เพื่อมอบหมาย

งานให้ผู้ประเมิน

๑.	 ประธานคณะผูป้ระเมนิประชมุเพือ่ชีแ้จงแนวทาง
การด�าเนินการพร้อมมอบหมายงานให้ผู้ประเมิน
แต่ละคนได้รบัทราบเพือ่น�าไปด�าเนนิการวิเคราะห์	
SAR	

๒.	 คณะผู้ประเมินด�าเนินการวิเคราะห์	 SAR	 หรือ
รายงานประจ�าปี	ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายพร้อมสรปุ
ประเด็นการพิจารณาเพื่อส่งมอบให้เลขานุการ
คณะผูป้ระเมนิน�าไปด�าเนนิการจดัเตรยีมการประชมุ
เตรียมความพร้อมต่อไป

๑.๔ คณะผู้ประเมิน

คณะผู้ประเมินจัดการ
ประชุมเพื่อวางแผนเตรียม
การก�าหนดประเด็นประเมิน

	 คณะผู้ประเมินภายนอกร่วมกันวางแผนการ										
ตรวจเยี่ยม	 และการประเมินก�าหนดตาราง														
การปฏบิตังิานและมอบหมายภาระงานให้ผูป้ระเมนิ
ภายนอกแต่ละคนอย่างชัดเจนและนัดวันที่จะไป
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	

๑.๕
คณะผู้ประเมิน
สถานศึกษา

สถานศึกษา
เตรียมความพร้อม
รับการประเมิน

๑.	 คณะผู้ประเมินแจ้งสถานศึกษาก่อนเข้าประเมิน
ไม่น้อยกว่า	๑	สัปดาห์	

๒.	 สถานศึกษารับการประสานจากคณะผู้ประเมิน	
เตรียมเอกสารหลักฐาน	 และความพร้อมรับ											
การประเมิน

หมายเหตุ  * สถานศกึษาสามารถท�าการทกัท้วงคณะผูป้ระเมนิ โดยท�าหนงัสอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่เสนอคณะกรรมการฯ สมศ. 
พิจารณา และผลการพิจารณาถือเป็นข้อสิ้นสุด

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
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ขั้นตอนที่ ๒ ระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ค�าอธิบาย

๒.๑ คณะผู้ประเมิน
คณะผู้ประเมิน
เดินทางไป
สถานศึกษา

	 คณะผู้ประเมินเดินทางไปยังสถานศึกษาตาม
ก�าหนดวัน	 เวลาที่ได้นัดหมายกับสถานศึกษา													
ซึ่งก�าหนดเวลาการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาหนึ่งๆ	
มีก�าหนดระยะเวลา	๓-	๕	วัน

๒.๒ คณะผู้ประเมิน

คณะผู้ประเมินประชุมชี้แจง
แนวทางวัตถุประสงค์ของ
การประเมินพร้อมแนวทาง

การด�าเนินการ

	 ในวันแรก	 คณะผู้ประเมินจัดประชุมชี้แจงแก่	
คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อ
ให้ทราบกระบวนการและวัตถุประสงค์ของ													
การประเมิน	 รวมทั้งแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแผน
และตารางการปฏบิตังิาน	ตลอดจนการปฏิบตัติน
ของสถานศึกษาระหว่างการตรวจเยี่ยมและ													
สถานศกึษาเตรยีมเอกสาร	หลกัฐาน	และความพร้อม
รับการประเมิน

๒.๓ คณะผู้ประเมิน

คณะผู้ประเมินด�าเนินการ
ตรวจประเมิน

ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.	 คณะผู้ประเมินภายนอกท�าการประเมินคุณภาพ
สถานศกึษาตามขอบข่ายและประเดน็ทีก่�าหนดไว้	

๒.	 คณะผูป้ระเมนิน�าข้อค้นพบหรอืข้อมลูทีไ่ด้ทัง้หมด
มาอภิปรายร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน

๒.๔
คณะผู้ประเมิน
สถานศึกษา

คณะผู้ประเมิน
เสนอข้อสังเกตและสรุปผล
การประเมินด้วยวาจา

	 ผูป้ระเมนิน�าเสนอข้อสงัเกตด้วยวาจาต่อองค์ประชมุ
ของสถานศึกษา**	 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ	 และให้
โอกาสสถานศึกษาชี้แจงในกรณีที่สถานศึกษา										
เห็นว่าข้อสังเกตยังไม่ถูกต้อง	 ไม่ชัดเจน	 หรือ																
ไม่ครอบคลุมบางประเด็น	แล้วสรปุผลการประเมนิ
เพือ่น�าข้อมลูไปเขยีนรายงานการประเมนิคณุภาพ
ภายนอก

หมายเหตุ   **  ในการรบัฟังผลการประเมนิด้วยวาจา สถานศกึษาต้องจดัให้มอีงค์ประชมุซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศกึษา 
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้แทนนักเรียน-นักศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ตลอดจนผู้แทนชุมชน 

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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ขั้นตอนที่ ๓ หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ค�าอธิบาย

๓.๑
คณะผู้ประเมิน
สถานศึกษา

คณะผู้ประเมิน
จัดท�าร่างรายงาน

การประเมินเพื่อส่งให้
สถานศึกษาพิจารณา

๑.	 คณะผู้ประเมิน	 ร่วมกันจัดท�าร่างรายงานผล														
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจาก
ข้อมูลหลักฐานต่างๆ	 ทั้งหมดที่รวบรวมได้																
ตามกรอบของ	สมศ.	

๒.	 คณะผูป้ระเมินเสนอร่างรายงานผล	การประเมนิ
คุณภาพภายนอกต่อสถานศึกษาภายใน	 ๑๕	 วัน	
นบัจากวนัสดุท้ายของการตรวจประเมนิฯ	เพือ่ให้
สถานศึกษาพิจารณารับรอง	 (ร่าง)	 รายงาน													
การประเมินฯ

๓.	 สถานศึกษาได้รับ	(ร่าง)	รายงานผลการประเมิน
และพจิารณารบัรอง	(ร่าง)	รายงานการประเมินฯ	
ภายใน	๑๕	วันนับจากวันที่ได้รับ	หากพ้นก�าหนด
เวลาดังกล่าวจะถือว่าสถานศึกษายอมรับ	 (ร่าง)	
รายงานการประเมินฯ	โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

	๓.๒
สมศ.	

คณะผู้ประเมิน

สมศ.	พิจารณร่างรายงาน
การประเมินคุณภาภายนอก

จากคณะผู้ประเมิน

๑.	 คณะผู้ประเมินจัดส่งร่างรายงานฯ	 ที่ได้รับ															
การรบัรองจากสถานศกึษาให้สมศ.	เพือ่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงาน

๒.	 สมศ.จัดส่งร่างรายงานการประเมินให้ผู้ประเมิน
อภิมานตรวจอ่าน	

๓.	 สมศ.จัดส่งร่างรายงานการประเมินที่ได้รับ												
การตรวจอ่านให้ผู้ประเมินปรับแก้ไขรายงาน								
ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินอภิมาน

๓.๓
คณะผู้ประเมิน	

สมศ.

สมศ.	พิจารณา
รับรองรายงาน

และพิจารณารับรอง
มาตรฐานสถานศึกษา

๑.	 คณะผู้ประเมินปรับแก้รายงานการประเมินฯ												
ตามข้อเสนอแนะของผูป้ระเมนิอภมิานพร้อมจดัส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์มายัง	สมศ.

๒.	 สมศ.	 พิจารณารับรองรายงานฯ	 และพิจารณา
รับรองมาตรฐานสถานศึกษา

๓.๔ สมศ.

สมศ.	รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

ประจ�าปี

๑.	 สมศ.	จดัท�ารายงานการประเมนิคณุภาพภายนอก
ต่อคณะรัฐมนตรี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	 รวมท้ังเผยแพร่รายงานดังกล่าว															
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

๒.	 ในกรณทีีผ่ลการประเมนิภายนอกของสถานศกึษา
ใดไม่ได้มาตรฐานตามที่ก�าหนดให้	 สมศ.	 จัดท�า
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงาน																
ต้นสงักดั	เพือ่ให้สถานศกึษาปรบัปรงุแก้ไขภายใน
เวลาที่ก�าหนด

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
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๔.๔ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน
ในระหว่างและภายหลงัการประเมนิสถานศกึษาของคณะผูป้ระเมนิภายนอก	สมศ.	จะด�าเนนิการก�ากบั	ดแูล

คณุภาพและประเมินผลงานของคณะผูป้ระเมิน	โดยอาศัยทั้งขอ้มูลยอ้นกลบัจากสถานศกึษาที่ไดร้ับการประเมินและ

บคุคลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	ว่าผูป้ระเมนิได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเหมาะสม	ตรงตามวตัถปุระสงค์และข้อก�าหนดของ	สมศ.	หรอืไม่	

นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบคุณภาพของผู้ประเมินจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา																										

ที่คณะผู้ประเมินจัดส่งรายงานฯ	มายัง	สมศ.

๔.๕ การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา
การติดตามผลเป็นขั้นตอนที่ท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา	 การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษาให้พิจารณาจากรายงานประจ�าปีที่สถานศึกษาแต่ละแห่ง																		

ต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 และ														

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก	โดยคณะผู้ประเมินภายนอกที่	สมศ.	ให้การรับรอง	รวมทั้งการติดตาม	

ส่งเสริม	 สนับสนุนประสาน	 เชื่อมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัดในการประเมินคุณภาพภายใน	 ตลอดจนการพัฒนา																			

สถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก	 นอกจากนี้ยังติดตามตรวจสอบวิจัยกรณีตัวอย่าง																			

ว่าสถานศึกษานั้นๆ	ได้ใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�าหนดหรือไม่

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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ภาคผนวก ก
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
 

หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอ�านาจหน้าที่

มาตรา ๕ ให้จดัตัง้องค์การมหาชนขึน้เรยีกว่า	“ส�านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา	

(องค์การมหาชน)”	เรียกโดยย่อว่า	“สมศ.”

มาตรา ๖	 ให้ส�านักงานมีที่ตั้งของส�านักงานแห่งใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง

มาตรา ๗ ให้ส�านกังานมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาเกณฑ์และวธิกีารประเมนิคณุภาพภายนอก	และท�าการ

ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา	 โดยค�านึงถึงความมุ่งหมาย	 หลักการ		

และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

มาตรา ๘	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา	๗	ให้ส�านักงานมีอ�านาจหน้าที่หลัก	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 พฒันาระบบการประเมนิคุณภาพภายนอก	ก�าหนดกรอบแนวทาง	และวธิกีารประเมนิคุณภาพภายนอก

ทีม่ปีระสทิธภิาพ	และสอดคล้องกบัระบบการประกนัคณุภาพของสถานศกึษาและหน่วยงาน

ต้นสังกัด

	 	 	 (๒)	 พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ส�าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก

	 	 	 (๓)	 ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก

	 	 	 (๔)	 ก�ากบัดแูลและก�าหนดมาตรฐานการประเมนิคณุภาพภายนอกทีด่�าเนนิการโดยผูป้ระเมนิภายนอก 

รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน	 ท้ังนี้	 ในกรณีจ�าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย

เพ่ือพฒันาระบบการประเมนิคณุภาพภายนอก	ส�านกังานอาจด�าเนนิการประเมนิคณุภาพ

ภายนอกเองก็ได้

	 	 	 (๕)	 พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก	 จัดท�าหลักสูตรการฝึกอบรม	 และสนับสนุนให้

องค์กรเอกชน	องค์กรวชิาชพีหรอืวชิาการ	เข้ามามส่ีวนร่วมในการฝึกอบรมผูป้ระเมนิภายนอก

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 	 (๖)	 เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ�าปีต่อคณะรัฐมนตรี	

รฐัมนตร	ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	และส�านกังบประมาณ	

เพือ่ประกอบการพจิารณาในการก�าหนดนโยบายทางการศกึษา	และการจดัสรรงบประมาณ

เพื่อการศึกษา	รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน	

มาตรา ๙	 นอกจากอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา	 ๘	 ให้ส�านักงานมีอ�านาจกระท�ากิจการต่างๆ	 ภายในขอบ												

แห่งวัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้ด้วย	

	 	 	 (๑)	 ถือกรรมสิทธิ์	มีสิทธิครอบครอง	และมีทรัพยสิทธิต่างๆ	

	 	 	 (๒)	 ก่อตั้งสิทธิ	หรือท�านิติกรรมใดๆ	เกี่ยวกับทรัพย์สิน

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
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	 	 	 (๓)	 ท�าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ	 หรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกิจการที่เกี่ยวกับการด�าเนินการตามวัตถุประสงค	์																					

ของส�านักงาน

	 	 	 (๔)	 จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา

	 	 	 (๕)	 เรียกเก็บค่าธรรมเนียม	 ค่าบ�ารุง	 ค่าตอบแทน	 หรือค่าบริการในการด�าเนินกิจการของ

ส�านักงาน

	 	 	 (๖)	 มอบให้บุคคลท�ากิจการที่อยู่ภายในอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน

	 	 	 (๗)	ให้ประกาศนียบัตร	 หนังสือรับรอง	 และเครื่องหมายวิทยฐานะในกิจกรรมที่เป็นไป																		

ตามวัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน

	 	 	 (๘)	 กระท�าการอื่นใดที่จ�าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส�านักงาน	และตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
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ภาคผนวก ข
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

 
หมวด ๓

การประกันคุณภาพภายนอก

 ข้อ ๓๗ การประกันคุณภาพภายนอกให้ค�านึงถึงจุดมุ่งหมายและหลักการดังต่อไปนี้
		 	 	 (๑)	 เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
		 	 	 (๒)	 ยึดหลักความเที่ยงตรง	เป็นธรรม	และโปร่งใส	มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความจริงและ

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
		 	 	 (๓)	 สร้างความสมดลุระหว่างเสรภีาพทางการศกึษากบัจดุมุง่หมายและหลกัการศกึษาของชาติ	

โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย	ซึ่งสถานศึกษาสามารถก�าหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน

		 	 	 (๔)	 ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	และร่วมมอืกบัสถานศกึษาในการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษา	

		 	 	 (๕)	 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการประเมนิคณุภาพ	และพฒันาการจดัการศกึษาของรฐั	เอกชน	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	บคุคล	ครอบครวั	องค์กรชมุชน	องค์กรเอกชน	องค์กรวชิาชพี	
สถาบันศาสนา	สถานประกอบการ	และสถาบันสังคมอื่น

		 	 	 (๖)	 ความเป็นอสิระ	เสรภีาพทางวชิาการ	เอกลกัษณ์	ปรชัญา	ปณธิาน	วสิยัทศัน์	พนัธกจิ	และ
เป้าหมายของสถานศึกษา

 ข้อ ๓๘ ในการประกันคุณภาพภายนอก	 ให้ส�านักงานท�าการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา															
แต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้
	 	 	 (๑)	 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
	 	 	 (๒)	 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
	 	 	 (๓)	 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
	 	 	 (๔)	 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

	 	 ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องท�าการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมจาก
มาตรฐานที่ก�าหนดในวรรคหนึ่ง	ให้ส�านักงานประกาศก�าหนดมาตรฐานอื่นได้โดยใช้ความเห็นชอบของรัฐมนตรี

  ข้อ ๓๙ วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตามระเบียบที่ส�านักงานก�าหนด
  ข้อ ๔๐	 ในกรณทีีผ่ลการประเมนิคณุภาพภายนอกแสดงว่า	ผลการจดัการศกึษาของสถานศกึษาใดไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน	ให้ส�านกังานแจ้งเป็นหนงัสอืพร้อมแสดงเหตผุลทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแก่หน่วยงานต้นสงักดัและ
สถานศกึษานัน้	และให้สถานศกึษาน้ันปรบัปรงุแก้ไขโดยจัดท�าแผนพฒันาคณุภาพและด�าเนนิการตามแผน	เพือ่ขอรบั
การประเมินใหม่ภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินครั้งแรก

		 ให้สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพต่อส�านักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวันนับแต่วัน																		
ที่ได้รับแจ้งผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง

  ข้อ ๔๑	 ในกรณีที่สถานศึกษาไม่ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในก�าหนดเวลาตามข้อ	๔๐	ให้ส�านักงาน
รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน	คณะกรรมการการอาชวีศกึษาหรอืคณะกรรมการการอดุมศกึษา	หรือ
หน่วยงานต้นสังกัดอื่น	แล้วแต่กรณี	เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
(๑๘ ตัวบ่งชี้)

การประเมินคุณภาพภายใน (สอศ.)
(๓๔ ตัวบ่งชี้)

๑.	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาได้งานท�าหรือประกอบอาชีพอิสระ												
ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน	๑	ปี

๘.	 ร้อยละของผู้ส�าเรจ็การศกึษาทีไ่ด้งานท�าในสถานประกอบการ	/ 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน	๑	ปี

๙.	 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์	ด้านคณุธรรม	จรยิธรรม	และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ส�าเร็จการศึกษา

๒.	ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการท�างาน ๑.	 ร้อยละของผูเ้รยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามเกณฑ์
ที่ก�าหนดตามชั้นปี

๒.	ร้อยละของผู ้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการ																						
ทางวิทยาศาสตร์	 และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหา																		
ในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ

๓.	 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสารด้านการฟัง	
การอ่าน	การเขียน	และการสนทนา	ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ

๓.	 ผูเ้รยีนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวชิาชพีจากองค์กร
ที่เป็นที่ยอมรับ

๗.	ร้อยละของผูส้�าเรจ็การศกึษาทีผ่่านการประเมนิมาตรฐาน
วิชาชีพ

๔.	 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ	 หรือสิ่งประดิษฐ	์											
ของผู้เรียนที่ได้น�าไปใช้ประโยชน์

๔.	 ร้อยละของผู้เรยีนท่ีมคีวามสามารถใช้ความรูแ้ละเทคโนโลยี
ที่จ�าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม

๕.	 ผลงานที่เป็นนวัตกรรม	 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์	 หรือ	
งานวิจัยของครูที่ได้น�าไปใช้ประโยชน์

๒๙.	จ�านวนนวัตกรรม	 สิ่งประดิษฐ์	 งานวิจัยและโครงงาน	
ที่น�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน										
การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน	ท้องถิ่น	
และประเทศซึ่งน�าไปสู่การแข่งขันระดับชาติ

๓๐.	 ร้อยละของงบประประมาณท่ีใช้ในการสร้าง	พัฒนา	และ
เผยแพร่นวัตกรรม	สิง่ประดษิฐ์	 งานวิจยั	 และโครงงาน
ต่องบด�าเนินการทั้งหมด

๓๑.	 จ�านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร														
เกี่ยวกับนวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์	งานวิจัย	และโครงงาน
ทีน่�าไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน	ชมุชน	สังคม	
และประเทศชาติ	

ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบเพื่อแสดงการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ 

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
และการประกันคุณภาพภายในของส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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(๓๔ ตัวบ่งชี้)

๖.	 ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะของผู้เรียน

๒๗.	จ�านวนและประสทิธผิลของกจิกรรม/โครงการทีใ่ห้บรกิาร
วชิาชพีและส่งเสรมิความรูใ้นการพฒันาชมุชนและท้องถิน่
และกจิกรรม	/	โครงการฝึกทกัษะวชิาชพีเพือ่การประกอบ
อาชีพของประชาชน

๒๘.	ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม	 /	 โครงการ	
ทีใ่ห้บรกิารวชิาชพีและส่งเสรมิความรูใ้นการพฒันาชมุชน
และท้องถิ่น	และกิจกรรม	/	โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ
เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนต่องบประมาณ
ทั้งหมด

๗.	ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ๑๐.	 ระดบัคณุภาพของหลกัสตูรฐานสมรรถนะของสถานศกึษา
ที่มีการพัฒนาตามความต้องการของตลาดแรงงาน

๑๑.	 ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย	
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ในการฝึกทักษะวิชาชีพ															
มกีารฝึกปฏบิตัจิรงิ	เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้พฒันาตามธรรมชาติ	
เต็มตามศักยภาพ	และพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน

๑๘.	 จ�านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา	จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ

๘.๑		ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา -

๘.๒	ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ๖.	 ร้อยละของผูส้�าเรจ็การศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ตามเกณฑ์การส�าเร็จการศึกษา

๑๒.	 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก	
อปุกรณ์ส�าหรบัการจดัการเรยีนการสอนอย่างเหมาะสม

๑๙.	 จ�านวนคน	-	ช่ัวโมง	ของผู้เช่ียวชาญ	ผู้ทรงคณุวฒุ	ิหรอื
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน

๒๐.	 อัตราส่วนของผู้สอนประจ�าที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพ															
ต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา

๒๑.	 อัตราส่วนของผู้สอนประจ�าต่อผู้เรียน

๒๒.	จ�านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา

๙.	 ผลการใช้ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศในการบริหารจดัการ	 ๓๔.	 ระดับคุณภาพการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการ
ความรู้ของสถานศึกษา

๑๐.	 ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ๓๓.	 ร้อยละของบคุลากรในสถานศกึษาทีส่ามารถปฏิบตัติาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชพีได้อย่างถกูต้องเหมาะสม

๑๑.	 ผลการบริหารความเสี่ยง ๑๕.	 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพ
แวดล้อม	 ส่ิงอ�านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู	้									
ในสถานศึกษา

๒๓.	จ�านวนครัง้ของการจดับรกิาร	ตรวจสารเสพตดิให้กบัผูเ้รยีน

๒๔.	ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
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๑๒.	 ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ -

๑๓.	 การพฒันาสถานศกึษาจากผลการประเมนิคณุภาพภายใน -

๑๔.๑	ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา	ปณิธาน	
พันธกิจ	และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

๓๒.	ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์	 และการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

๑๔.๒	ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

-

๑๕.	 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๕.	 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ค่านิยม																					
ที่ดีงามในวิชาชีพ	 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม	 และ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๒๕.	จ�านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริม																				
ด้านวิชาการ	 คุณธรรม	 จริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม																		
ในวิชาชีพ	รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

๑๖.	 การพัฒนาคุณภาพครู	 ๑๖.	 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศกึษาท่ีได้รบัการพฒันา
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ

๑๗.	การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้	 ๑๓.	 ระดบัความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบคอมพวิเตอร์
ในแต่ละสาขา

๑๔.	 ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรยีน	อาคารประกอบ	
ห้องเรียน	ห้องปฏิบัติการ	ศูนย์วิทยบริการ	โรงฝึกงาน	
พืน้ทีฝึ่กปฏบัิตงิานเหมาะสมกบัวชิาทีเ่รยีน	มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด

๑๗.	จ�านวนครัง้หรอืปรมิาณในการระดมทรพัยากรจากแหล่ง
ต่างๆ	ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา	เพือ่สนบัสนนุ
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

๒๖.	 จ�านวนครัง้และประเภทของกจิกรรมทีส่่งเสรมิการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 และท�านุบ�ารุง																
ศิลปวัฒนธรรม

๑๘.	 การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทาง														
การศึกษา

-

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔



คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

ศาสตราจารย์	ดร.ธีรวุฒิ	บุณยโสภณ	 ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์	ดร.ไกรวุฒิ	เกียรติโกมล	 กรรมการ

นายเขมทัต	สุคนธสิงห์	 กรรมการ

ดร.นงลักษณ์	ปานเกิดดี	 กรรมการ	

ดร.ประทีป	วีระพัฒนนิรันดร์	 กรรมการ

ดร.พรชัย	มงคลวานิช	 กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ผจญ	ขันธะชวนะ	 กรรมการ

ดร.ศิริพรรณ	ชุมนุม	 กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุพงศ์	นิ่มกุลรัตน์	 กรรมการ

ดร.อุทัย	ดุลยเกษม	 กรรมการ

ผู้อ�านวยการ	สมศ.	(ศาสตราจารย์	ดร.ชาญณรงค์	พรรุ่งโรจน์)	 กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ดร.ฉันทวิทย์	สุชาตานนท์	 ประธานกรรมการ

ดร.สว่าง	ภู่พัฒน์วิบูลย์	 กรรมการ

ดร.ศิริพรรณ	ชุมนุม	 กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุพงศ์	นิ่มกุลรัตน์	 กรรมการ

ดร.มานิต	บุญประเสริฐ	 กรรมการ

รองศาสตราจารย์	อรุณี	วิริยะจิตรา	 กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา	 ศาสตราจารย์	ดร.ชาญณรงค์	พรรุ่งโรจน์

	 นางทิพย์	นิลนพคุณ	

คณะท�างาน	 รองผู้อ�านวยการ	สมศ.	(ดร.คมศร	วงษ์รักษา)

	 นายวรวิชช	กองกระโทก

	 นายณัฐพล	ธิตินานันทกูล

	 นายสมศักดิ์	หาสิตพานิชกุล	

	 นางสาวสร้อยหวาย	พัดเงิน

	 นางสาวจิราภา	วิเศษสุข

จัดท�าต้นฉบับ		 กลุ่มงานประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา	สมศ.

ประสานการจัดพิมพ	์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา	สมศ.


