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๒ 

 

 
บทนํา 

 

ตามหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ ภายนอก
อย่างน้อย ๑ ครั้ง ในทุก ๕ ปี นับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) และ ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) เสร็จสิ้นไปแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) ซึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ยังคงหลักการสําคัญของ การประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมวด ๓ ท่ีได้ระบุว่าการประกันคุณภาพภายนอกให้คํานึงถึงจุดมุ่งหมายและหลักการ ดังต่อไปน้ี  

๑. เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๒. ยึดหลักความเท่ียงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงและ 
    มีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ 
๓. สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาต ิโดยให ้
    มีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา ให้เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน  
๔. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ  
    สถานศึกษา  
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา                
    สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  
๖. คํานึงถึงความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ์พันธกิจ และ 
    เป้าหมายของสถานศึกษา  
 
นอกจากนี้ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

กําหนด ให้ สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
ครอบคลุม หลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ ดังนี ้ 

๑. มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  
๒. มาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา  
๓. มาตรฐานท่ีว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
๔. มาตรฐานท่ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน  
 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา สมศ. ได้กําหนดตัวบ่งชี ้จํานวน ๑๘  ตัว 

บ่งชี้ ซึ่งครอบคลุมท้ัง ๔ มาตรฐานตามท่ีกฎกระทรวงฯ กําหนด โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ ได้แก่ กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน (๑๓ ตัวบ่งชี)้ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  (๑ ตัวบ่งชี)้ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๔ ตัวบ่งชี)้ 

 

 



๓ 

 

คํานํา 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรียก โดยย่อว่า สมศ. จัดตั้ง

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวด ๖  ว่าด้วย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานะ เป็นองค์การมหาชน ทําหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกและทําการประเมินผล การจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย
คํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ  

สมศ. ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) เป็นการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยไม่มีการตัดสินผลการประเมิน แต่เป็นการประเมินเพ่ือยืนยัน สภาพจริงของสถานศึกษา ขณะเดียวกัน
ถือเป็นการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาเพ่ือให้ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และรอบ
สอง (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ ของ สมศ. ท่ีระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาของการ
จัดตั้ง สมศ. โดยให้นําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ัง
ประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ สมศ. จะประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือยกระดับ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจาก
ผลผลิต ผลลัพธ ์และผลกระทบมากกว่า กระบวนการ โดยคํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษา  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนในการเตรียมตัวเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สมศ. โรงเรียนพณิชยการเชียงราย จึงได้จัดทําคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด้านการ
อาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให ้มีความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์
การประเมิน และเกณฑ์ในการรับรอง มาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

โรงเรียนพณิชยการเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นไป 
ตามมาตรฐาน มีความถูกต้องตรงตามสภาพจริงและตามหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินท่ีกําหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔ 
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๕ 

 

บทที ่๑ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 
โดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้ดียิ่งข้ึน ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการท่ีสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพของ ตนเอง ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการกํากับติดตามคุณภาพ และมีระบบประเมินตนเองก่อน 
ต่อจากนั้นจึง รับการประเมินภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะดําเนินการโดยพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกจึงควรสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะต่างมุ่งสู่มาตรฐานหรือคุณภาพท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์
ของการประเมิน คุณภาพภายนอก ดังนี ้ 

๑.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมิน  
วัตถุประสงค์ท่ัวไป  

๑. เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดําเนินภารกิจด้านต่าง ๆ  
๒. เพ่ือกระตุ้นเตือนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหาร 
    จัดการ อย่างต่อเนื่อง  
๓. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
๔. เพ่ือรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ 
  สถานศึกษา ต่อสาธารณชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

วัตถุประสงค์เฉพาะ  
๑. เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพ 

การศึกษาตาม มาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทางและวิธีการท่ี สมศ. กําหนด และสอดคล้อง
กับระบบการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  

๒. เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีช่วยสะท้อนจุดเด่นหรือจุดเน้นของแต่ละสถานศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์  
รวมท้ัง ผลลําเร็จการดําเนินงานตามมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ  

๓. เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ ์ 
และผลระทบ มากกว่ากระบวนการ  

๔. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
อย่างต่อเนื่อง  

๕. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีทิศทางท่ีสอดคล้องกันในการประเมินคุณภาพภายนอกกับ การ
ประเมิน คุณภาพภายใน  

๖. เพ่ือสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ี 
เก่ียวข้อง รวมท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการเชื่อมโยงการดําเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพ
ร่วมกัน  

๗. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
สาธารณชน 



๖ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
๑. การบริหารจัดการรวมถึงการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยทําให ้

การผลิตกําลังคนทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศ  

๒. สถานศึกษา หน่วยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาล มีข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นระบบ ในการ 
กําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

๓. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล และมีความเป็นเลิศทาง 
วิชาการ ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

หลักการพัฒนาตัวบ่งช้ี  
๑. กําหนดตัวบ่งชี้ท่ีมุ่งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ ์และผลกระทบมากกว่าปัจจัยนําเข้าและ 

กระบวนการ  
๒. ให้ความสําคัญกับลักษณะและประเภทของสถานศึกษา (สิ่งท่ีมี สิ่งท่ีเป็นไปได ้และสิ่งท่ีเป็นหัวใจ)  
๓. เน้นตัวบ่งชี้ท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ ท้ังเชิงบวกและลบ  
๔. ตระหนักถึงความสําคัญของปัจจัย ข้อจํากัด ตลอดจนวัฒนธรรม และความเป็นไทย  
๕. ให้มีตัวบ่งชี้พ้ืนฐานเท่าท่ีจําเป็น แต่ยังคงอํานาจจําแนก โดยเพ่ิมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี ้
    มาตรการส่งเสริม  
๖. คํานึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือการประเมิน  
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา จัดทําข้ึนเพ่ือให้รายละเอียดเก่ียวกับระบบ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี ้ 

๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการประเมิน  
ทุกด้านตามพันธกิจ  

๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลสําหรับการประเมินตามตัวบ่งชี้ให้เป็นระบบ ครบถ้วน และ 
สืบค้นได้ง่าย สําหรับเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก  

๓. เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินตนเองของสถานศึกษาก่อนท่ีจะรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
โดยรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองเป็นไปตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

๑.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)                

พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง” ในขณะท่ีมาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน  ทําหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์ 
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา” 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
การศึกษาปกติท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบ
ประกันคุณภาพ ภายในจึงต้องดูแลท้ังปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งต่างจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก ท่ีเน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายใน
กับการประเมิน คุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจําเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพท่ี ๑.๑ 

 

 
 
จากแผนภาพจะเห็นว่าเม่ือสถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว จําเป็นต้องจัดทํา

รายงาน ประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกว่า 
รายงานการ ประเมินตนเอง เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.   ดังนั้น สถานศึกษาจําเป็นต้อง
จัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุ่มลึก สะท้อนภาพท่ีแท้จริงของสถานศึกษาในทุกองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 
 

Plan ๑ แผนพัฒนาสถานศึกษา (แผนกลยทุธ์) 

Plan ๒ คู่มือนโยบายในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

Plan ๓ 
แผนปฏิบตัิงานประจําป ี

Do 
นําแผนสู่การปฏิบตั ิ

Check 
กํากับติดตาม ตรวจสอบ 

การประเมินผล 

Action รายงานการประเมินตนเอง 
- SAR บุคคล 
- SAR สาขาวิชา 
- SAR สถานศึกษา 

การตรวจเยีย่ม รายงาน 
ผลการประเมิน 

การติดตามผล 

ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ 

ข้อมูลป้อนกลับ ติดตามตรวจสอบ 
โดยต้นสังกัดทุกๆ ๓ ป ี

ข้อมูลป้อนกลับ 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (มาตรฐานท่ี ๗ ตัวบง่ชี้ท่ี ๔๓, ๔๔) 

แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

การประเมินคุณภาพภายนอก 

  

การประเมินคุณภาพภายใน 



๘ 

 

บทที ่๒ 
คําอธิบายตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 
สมศ. มีแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติโดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้ความม่ันใจว่าผู้เรียนจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพใกล้เคียง
กัน ไม่ว่าจะอยู่ท้องถ่ินใดก็ตาม โดยระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุง คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ท้ังนี้ได้กําหนดแนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ด้านการอาชีวศึกษาไว ้๖ ประเด็น คือ  

๑. ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา  
๒. ประเมินคุณภาพภายนอกจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก ตามมาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญัต ิ 
    การศึกษาแห่งชาต ิโดยให้น้ําหนักร้อยละ ๗๕ และใช้ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ป ี 
๓. ประเมินโดยวิธีการและข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยพิชญพิจารณ์ (peer review)  
๔. ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองท่ีถูกต้องเชื่อถือได ้เพ่ือกระตุ้นให้การประกันคุณภาพ  
    ภายในมีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน  
5. ประเมินในเชิงกระบวนการ โดยให้น้ําหนักร้อยละ ๒๕ และให้ความสําคัญกับคณะกรรมการ 

                สถานศึกษา ผู้บริหาร คุณภาพคร ูเครื่องมืออุปกรณ์ คุณภาพและความพร้อมของผู้เรียน การเรียน           
                การสอนท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นสําคัญ การบริหารจัดการแบบฐานโรงเรียน และการประกันคุณภาพภายใน  

6. ลดจํานวนตัวบ่งชี้และจํานวนมาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยถ่ายโอนตัวบ่งชี ้ 
                และมาตรฐานเก่ียวกับปัจจัยนําเข้าและกระบวนการให้อยู่ในระบบการประกันคุณภาพภายใน  
 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๘ 
กําหนด ให ้สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องต่อไปนี ้คือ ๑) มาตรฐานท่ีว่าด้วย 
ผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ๒) มาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา ๓) 
มาตรฐาน ท่ีว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ ๔) มาตรฐานท่ีว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายใน ซึ่งการประเมินรอบสามได้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และ
กลุ่มตัวบ่งชี ้มาตรการส่งเสริม ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น  

๒.๑ การแบ่งกลุ่มตัวบ่งช้ี  
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ดังนี ้ 
 

ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน หมายถึง ตัวบ่งชี้ท่ีประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ 
การประเมินบนพ้ืนฐานท่ีทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี และมีความ
เชื่อมโยง กับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ท่ีพัฒนามาจากรอบแรกและรอบสอง ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ท่ี 
๑ - ๑๓  

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ท่ีประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ 
การจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและต้นสังกัด คือ ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔ 

 



๙ 

 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งชี้ท่ีประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
เป็นผู้กําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกันชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและสภาพปัญหาสังคมท่ีเปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายท่ีแสดงถึงความเป็นผู้ชี้นําสังคมและ
แก้ปัญหาสังคมของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนด้านความเป็นประชาธิปไตย ความมีวินัย ความรักชาติ การทํานุ
บํารุงศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ค่านิยมความเป็นไทย การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม สุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ ความคิดสร้างสรรค์ และความพร้อมในการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพ
ครู การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ประชาชน ทุกเพศทุกวัย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ฯลฯ ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๕ - ๑๘ 

๒.๒ การกำหนดค่าน้ําหนักตัวบ่งช้ี  
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม กําหนดให้ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน มีค่าน้ําหนัก ร้อยละ ๗๐  ตัวบ่งชี ้               

อัตลักษณ์มีค่าน้ําหนักร้อยละ ๑๐ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มีค่าน้ําหนักร้อยละ ๒๐  

๒.๓ ข้อมูลการดำเนินงานท่ีใช้ประกอบการพิจารณา 
๑. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ใช้ข้อมูลผลการดําเนินงานเฉลี่ย ๓ ปีการศึกษาสุดท้ายก่อนการ

ประเมิน (กรณีสถานศึกษาเปิดใหม่ท่ีมีการดําเนินงานไม่ครบ ๓ ปีการศึกษา ให้ใช้ข้อมูลผลการดําเนินงานเฉลี่ย ๒ ปี
การศึกษาล่าสุด หรือหากมีการดําเนินงานไม่ครบ ๒ ปีการศึกษา ให้ใช้ข้อมูลผลการดําเนินงาน ๑ ปีการศึกษาล่าสุด 
ก่อนการประเมิน)  

๒. การประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๑ - ๗ ใช้วิธีการคํานวณผลการดําเนินงานเป็นร้อยละ (ตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ี
กําหนด) แล้วเทียบเป็นคะแนนตัวบ่งชี้เต็ม ๕ คะแนน โดยใช ้๒๐ หาร  

๓. การประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๘ - ๑๘ ใช้วิธีประเมินผลการดําเนินงานท้ังในด้านการปฏิบัติ และผลการ
ดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ (ตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ีกําหนด) ท้ังนี้ ประเด็นท่ีใช้ในการพิจารณาผลการดําเนินงานท่ีมี
คุณภาพ คือข้อความท่ีเป็นอักษรตัวหนาในแต่ละประเด็นการพิจารณา โดยในแต่ละตัวบ่งชี้มีคะแนนเต็ม            
๑๐ (คะแนนการปฏิบัติ ๕ คะแนน คะแนนผลการดําเนินงานมีคุณภาพ ๕ คะแนน) แล้วเทียบเป็นคะแนนตัวบ่งชี้
เต็ม  ๕ คะแนน โดยใช ้๒ หาร  

๔. การพิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา ให้นําผลรวมของคะแนนตัวบ่งชี้ท่ี ๑ - ๑๘            
มาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานท่ีกําหนด  

๒.๔ รายละเอียดตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมิน  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให ้

การประเมินคุณภาพภายนอกครอบคลุมมาตรฐาน ๔ มาตรฐาน คือ ๑) ผลการจัดการศึกษา   ๒) การบริหาร              
จัดการศึกษา  ๓) การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ ๔) การประกันคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วยกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จํานวน ๑๘ ตัวบ่งชี ้ดังนี ้ 

 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐาน 

ตามกฎกระทรวง 

กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 

1. ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ป ี

ผลการจัดการศึกษา 
 

2. ผู้เรียนมีความรู ้และทักษะท่ีจําเป็นในการทํางาน 
3. ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรท่ี

เป็นท่ียอมรับ 
4. ผลงานท่ีเป็นโครงการทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของ

ผู้เรียนท่ีได้นําไปใช้ประโยชน ์
5. ผลงานท่ีเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์  หรือ

งานวิจัยของครูท่ีได้นําไปใช้ประโยชน ์
6. ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งเสริมการพัฒนา

ทักษะของผู้เรียน 

7. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
การจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

8. ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

การบริหารจัดการศึกษา 
 

9. ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสาสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

10. ผลการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
11. ผลการบริหารความเสี่ยง 
12. ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพ

ภายใน 13. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐาน 

ตามกฎกระทรวง 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
อัตลักษณ์ 

๑๔. ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและ
จุดเด่นของสถานศึกษา  
๑๔.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน            
พันธกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา  
๑๔.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
มาตรการ
ส่งเสริม 

๑๕. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลการจัดการศึกษา ๑๖. ผลการพัฒนาคุณภาพครู 

๑๗. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ การบริหารจัดการศึกษา 
๑๘. การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา  

 
๒.๔.๑ กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน 
ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน หมายถึง ตัวบ่งชี้ท่ีประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์

การประเมินบนพ้ืนฐานท่ีทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี และมีความ
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ท่ีพัฒนามาจากรอบแรกและรอบสอง 

ประกอบด้วย ๑๓ ตัวบ่งชี ้(ค่าน้ําหนัก ๗๐ คะแนน) คือ 
 
ตัวบ่งช้ี

ท่ี 
ตัวบ่งช้ี 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

1 ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ป ี 5 
2 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะท่ีจําเป็นในการทํางาน 5 
3 ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับ 5 
4 ผลงานท่ีเป็นโครงการทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนท่ีได้นําไปใช้ประโยชน ์ 5 
5 ผลงานท่ีเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของครูท่ีได้นําไปใช้

ประโยชน ์
5 

6 ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 5 
7 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 5 
8 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา 10 
9 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสาสารสนเทศในการบริหารจัดการ 5 
10 ผลการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 5 
11 ผลการบริหารความเสี่ยง 5 
12 ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 5 
13 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 5 

 
  
 



๑๒ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี 

คำอธิบาย  
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ รวมท้ังศึกษา

ต่อในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาภายใน ๑ ปี หลังจากสําเร็จการศึกษา โดยใช้ข้อมูล ๓ ปี
การศึกษาย้อนหลังก่อนปีท่ีทําการประเมิน เช่น หากประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้ใช้ข้อมูลของปีการศึกษา 
๒๕๕๓, ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑ ท้ังนี้ให้นับผู้สําเร็จการศึกษาท้ังในระดับ ปวช. และ ปวส. ไม่นับกรณีผู้สําเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรเทียบโอนและผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น 
 

นิยาม 
ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาโดยเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัต ิ

ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ท้ังในระดบั ปวช. และ ปวส. 
การได้งานทํา หมายถึง การได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือองค์กรอิสระอ่ืนใดให้ทํางาน            

ท่ีสุจริต อันนํามาซึ่งรายได้ในการดํารงชีพ โดยให้นับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ท่ีศึกษาต่อระดับ ปวส. ในสาขาท่ี
เก่ียวข้องด้วย หรือผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ท่ีศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

การศึกษาต่อในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง หมายถึง การท่ีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. ได้ศึกษาต่อ             
ตรงสาขากับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา โดยให้นับเฉพาะกรณีศึกษาต่อในระดับ ปวส. และ/หรือระดับปริญญาตร ี           
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

การประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง การประกอบกิจการส่วนตัวต่างๆ ในวิชาชีพท่ีศึกษามา หรือในสาขา            
ท่ีเก่ียวข้อง 

ประเด็นการพิจารณา  
ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา และ/หรือศึกษาต่อ และ/หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ี

เก่ียวข้องภายใน ๑ ป ีต่อจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา  
- ระดับ ปวส. นับเฉพาะผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข้อง หรือ         
ผู้ท่ีศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขาท่ีเก่ียวข้อง  

- ระดับ ปวช. นับเฉพาะผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข้องหรือผู้ท่ี
ศึกษาต่อในระดับ ปวส. ในสาขาท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ท่ีศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการในสาขาท่ีเก่ียวข้อง  

- กรณีมีผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําอยู่ก่อนแล้ว ให้หักจํานวนผู้ท่ีมีงานทําอยู่ก่อนแล้วออกท้ังเศษและ
ส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 ตารางท่ี 9. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนแยกตามระดับ ปวช. และ ปวส. 
     ปีการศึกษา………………………. 

 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา 
ปีการศึกษา………………….. 

ปวช. ปวส. 
1. การบัญช ี   
2. การขาย/การตลาด   
3. คอมพิวเตอร์   
4. การท่องเท่ียว   

รวม/คน   
รวมท้ังระดับ ปวช. และ ปวส.  

 
 

ตารางท่ี 10. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาได้ทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายในปี 1 ปี 
 ท่ีเปิดสอนแยกตามระดับ ปวช. และ ปวส.  ปีการศึกษา…………………….. 

 

รายการพิจารณา ปีการศึกษา 2553 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.  
1. จํานวนผู้ได้งานทําในสาขาท่ีเก่ียวข้อง  
2. จํานวนผู้ได้งานทําไม่ตรงสาขา  
3. จํานวนผู้ศึกษาต่อในสาขาท่ีเก่ียวข้อง  
4. จํานวนผู้ศึกษาต่อไม่ตรงสาขา  
5. จํานวนผู้ว่างงานและไม่ได้ศึกษาต่อ  
6. จํานวนผู้ท่ีมีงานทําอยู่ก่อนแล้ว  
7. จํานวนผู้เรียนท่ีติดต่อไม่ได้  

สรุปผู้ท่ีมีงานทํา ฯ คิดเป็นร้อยละ  
 

หมายเหตุ จํานวนผู้ได้งานทํา  คน  จํานวนผู้ศึกษาต่อฯ  เท่ากับ  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

สูตรการคํานวณ 
 
  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําและ/หรือศึกษาต่อและ/หรือ 
  ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี    
          x  100 
   จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 
วิธีคํานวณ  
         x  100 
      
สรุป  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ  
 
 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แบบ พชร. มฐ. 1 ตช. 11/1 , 11/2 ,  11/3 
2. แบบ พชร. มฐ. 1 ตช. 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นในการทำงาน 

คำอธิบาย  
จํานวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายท้ังในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ท่ีสอบผ่านการทดสอบจากข้อสอบกลางของ

สํานักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ท้ังในเชิงวิชาการด้านความรู้และทักษะท่ีจําเป็นในการทํางาน 
เปรียบเทียบกับผู้ท่ีจะสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในปีการศึกษานั้น โดยไม่นับรวมกรณีผู้เรียนในหลักสูตรเทียบโอนและ
ผู้เรียนในหลักสูตรระยะสั้น 

 

นิยาม 
ความรู้และทักษะท่ีจําเป็นในการทำงาน หมายถึง ความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนรู้และสามารถนําความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ ประกอบด้วย ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถ ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

ผู้เรียนช้ันปีสุดท้าย หมายถึง ผู้ท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร ปวช. หรือ ปวส. 
(เป็นผู้เรียนในชั้นปี ๓ ของระดับ ปวช. และผู้เรียนชั้นปีท่ี ๒ ของระดับ ปวส.) ไม่นับรวมกรณีผู้เรียนในหลักสูตร
เทียบโอน และหลักสูตรระยะสั้น 

ประเด็นการพิจารณา  
ร้อยละของจํานวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านการทดสอบเชิงวิชาการด้านความรู้และทักษะท่ีจําเป็น           

ในการทํางาน (ภาษา การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเชิงตัวเลข ทักษะเชิงวิทยาศาสตร์ ฯลฯ) ต่อจํานวน 
ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายท้ังหมด 
 
 ตารางท่ี 11. จํานวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา……………………. 

       หมายเหตุ : จํานวนผู้เรียน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน ของทุกปีการศึกษา 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
สาขาวิชา 

ปีการศึกษา………………. 
ปวช. ปวส. 

1. การบัญช ี   
2. การขาย/การตลาด   
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
4. การท่องเท่ียว   

รวม/คน   
รวมท้ังระดับ ปวช. และ ปวส.  

 
หมายเหตุ ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายระดับ ปวช. และปวส.  ปีการศึกษา………………  มีจํานวนเท่ากับ    

คน 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1. แบบ พชร. มฐ. 1 ตช. 1 
2. แบบ พชร. มฐ. 1 ตช. 2 
3. แบบ พชร. มฐ. 1 ตช. 3/1 , 3/2 , 3/3 
4. แบบ พชร. มฐ. 1 ตช. 4 
5. แบบ พชร. มฐ. 1 ตช. 13 

 
ตารางท่ี 12. จํานวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย หลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ท่ีสอบผ่านการทดสอบเชิงวิชาการ            

       ด้านความรู้และทักษะท่ีจําเป็นในการทํางาน  ปีการศึกษา………………….. 
  

จํานวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ายของสาขาวิชาท่ีสอบผ่าน 
การทดสอบเชิงวิชาการฯ ตามหลักสูตร 

ปีการศึกษา……………………… 

ปวช. ปวส. 
1. การบัญช ี   
2. การขาย/การตลาด   
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
4. การท่องเท่ียว   

รวม/คน   
คิดเป็นร้อยละ   

รวมผู้เรียน ฯ ท้ัง ระดับ ปวช. และ ปวส.  
คิดเป็นร้อยละ  

 
หมายเหตุ ผู้เรียนชั้นปีสดุท้ายระดับ ปวช. และ ปวส. ปกีารศึกษา................... สอบผ่าน              

การทดสอบเชิงวิชาการความรูแ้ละทักษะท่ีจําเป็นในการทํางาน มีจํานวนเท่ากับ                
คน 

 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แบบ พชร. มฐ. 1 ตช. 9 
2. แบบ พชร. มฐ. 1 ตช. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

สูตรการคํานวณ 
 

จํานวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านการทดสอบเชิงวิชาการ 
ด้านความรู้และทักษะท่ีจําเป็นในการทํางาน 

                X   100 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 
วิธีการคํานวณ 
  

        X    100 
 

 
สรุป จํานวนผู้มีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นในการทํางาน  ปีการศึกษา................  คิดเป็นร้อยละ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับ 

คำอธิบาย  
จํานวนผู้เรียนท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ กับจํานวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายท้ังหมด              

(ท่ีมีสิทธิสําเร็จการศึกษา) โดยจําแนกตามระดับหลักสูตรท่ีเปิดสอนอย่างครบถ้วน ซึ่งการทดสอบมาตรฐาน               
ทางวิชาชีพจะเป็นเครื่องมือในการสะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผู้ท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Vocational Education) ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีกําหนดให้คุณภาพของผู้สําเร็จ
การศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ                    
การอาชีวศึกษากําหนด และต้องครอบคลุมสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ  
 

นิยาม 
มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง มาตรฐานสมรรถนะของแต่ละสาขาวิชาชีพ ท่ีกําหนดข้ึนโดยสมาคมหรือ 

องค์กรวิชาชีพในแต่ละสาชาวิชาชีพ หรืออย่างน้อยโดยหน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพท่ีเป็น            
ท่ียอมรับ 
 ตารางท่ี  13.  จํานวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย  ระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  ปีการศึกษา ............................... 
 

จํานวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้าย 
ปีการศึกษา 2553 

ปวช. ปวส. 

1. การบัญช ี   
2. การขาย/การตลาด   
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
4. การท่องเท่ียว   

รวมคน   
รวมท้ัง  ระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  

     
หมายเหตุ ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  ปีการศึกษา.......................... มีจํานวนเท่ากับ 
   คน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. จํานวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายโดยจําแนกเป็นระดับ ปวช. และ ปวส.  
๒. จํานวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยจําแนกเป็นระดับ ปวช.       
    และ ปวส.  
๓. รายงานผลการทดสอบจากสมาคม องค์กรทางวิชาชีพ หรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีเชี่ยวชาญทาง 
    วิชาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีได้รับการรับรองจาก สมศ. 

 



๑๙ 

 

 
ตารางท่ี 14.   จํานวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย  หลักสูตร  ปวช.  และหลักสูตร  ปวส. ท่ีสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพฯ   

ปีการศึกษา ......................... 
 

จํานวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ายของสาขาวิชา 
ท่ีสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพฯ 

ปีการศึกษา...................... 
ปวช. ปวส. 

1. การบัญช ี   
2. การขาย/การตลาด   
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
4. การท่องเท่ียว   

รวม/คน   
คิดเป็นร้อยละ   

รวมผู้เรียนฯ ท้ังระดับ ปวช.และ ปวส.  
คิดเป็นร้อยละ  

 
หมายเหตุ ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายระดับ  ปวช.  และ  ปวส.   ปกีารศึกษา....................... ท่ีสอบผ่านมาตรฐาน

วิชาชีพ จํานวนเท่ากับ  คน 
 
สูตรการคํานวณ 
 

จํานวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
                       X    100 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 

วิธีคํานวณ 
                                X    100 

   
 
สรุป จํานวนผู้เรียนท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับ ปีการศึกษา.................. 

คิดเป็นร้อยละ  
 
 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แบบ พชร. มฐ.  1  ตช. 9 
2. แบบ พชร. มฐ.  1  ตช. 10 

 
 
 

 

 



๒๐ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผลงานท่ีเป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนท่ีไดน้ําไปใช้ประโยชน์ 

คำอธิบาย  
จํานวนผลงานท่ีเป็นโครงงานวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา             

ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงงาน/โครงการ โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือ
ได้รับรางวัลในการประกวดระดับต่างๆ นําเสนอในรูปของร้อยละ  
 

นิยาม 
โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์ท่ีผู้เรียนได้ใช้องค์ความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้รับ

มาพัฒนาข้ึน ซึ่งอาจเป็นผลงานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาหรือผลงานท่ีผู้เรียนสร้างสรรค์ข้ึนเอง  
การนําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การท่ีโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีผู้เรียนพัฒนาข้ึนมีการนําไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยต้องเป็นการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๖ เดือน              
ด้วยกลุ่มคนนับตั้งแต่วันท่ีเริ่มใช้งาน  

การได้รับรางวัล หมายถึง การท่ีโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีผู้เรียนพัฒนาข้ึนได้รับรางวัลจากการประกวด 
แข่งขัน หรือได้รับการยกย่องเชิดชูความสามารถของผู้เรียนโดยหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกท่ีได้รับการยอมรับ 
หรือ 
 

การแข่งขันภายในสถานศึกษาท่ีมีกรรมการท่ีเชี่ยวชาญในสาขาท่ีมีการประกวดไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยต้องมี
กรรมการจากภายนอกอย่างน้อย ๑ คนรวมอยู่ด้วย  
 

เง่ือนไข  
๑) ผลงานชิน้ใดๆ ท่ีได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ภายในปีเดียวกัน ให้นับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว  
๒) ถ้าผลงานชิ้นใดๆ ท่ีได้รับรางวัลในระดับสูงข้ึนอีกในปีการศึกษาต่อๆ ไป ให้สามารถนําไปคํานวณ 
    คะแนนในแต่ละปีการศึกษาท่ีได้รับรางวัลได้ 

 

ประเด็นการพิจารณา  
ร้อยละของจํานวนผลงานท่ีเป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์หรือ

ได้รับรางวัลต่อจํานวนผู้เรียนท้ังหมด (๓ ป)ี การใช้ประโยชน์ให้นับการนําไปใช้จริงตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถ่ิน จนถึงระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

 ตารางท่ี 15.  จํานวนผลงานโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนฯ ระดับ ปวช. และ ปวส.  
 

ปีการ 
ศึกษา 

จํานวนผู้เรียน 
จํานวนผลงานฯ  ท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์ 
หรือได้รับรางวัล x ระดับคุณภาพผลงาน 

ระดับ 
ปวช. 

ระดับ 
ปวส. 

รวม 
ท้ัง 2 ระดับ 

สถานศึกษา 
X  0.50 

จังหวัด 
X0.70 

ภาค 
X 0.90 

ชาต ิ
X 1.00 

รวม 

         

 
หมายเหตุ ระดับคุณภาพผลงาน 
   ระดับภายในสถานศึกษา  น้ําหนักเท่ากับ 0.50 
   ระดับจังหวัด  ชุมชน  ท้องถ่ิน น้ําหนักเท่ากับ 0.70 
   ระดับภาค   น้ําหนักเท่ากับ 0.90  
   ระดับชาติข้ึนไป   น้ําหนักเท่ากับ 1.00 
 
สูตรการคํานวณ 

จํานวนผลงานท่ีเป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ 
ของผู้เรียนท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล 

                            X    100 
จํานวนผู้เรียนท้ังหมด 

 
วิธีคํานวณ 

                           X    100 
   

 
สรุป ผลงานท่ีเป็นโครงงานทางวิชาชีพ  หรือสิง่ประดิษฐ์ของผู้เรียนท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา..............  

คิดเป็นร้อยละ   
 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แบบ พชร. มฐ 1 ตช. 3/1 , 3/2 , 3/3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๒ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค ์หรืองานวิจัยของครูท่ีได้นำไปใช้ประโยชน์ 

คำอธิบาย  
จํานวนผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูผู้สอนท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ในการ

แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน หรือตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยได้รับการ
รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อจํานวนครูผู้สอน  
 

นิยาม 
ผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม หมายถึง สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยท่ีครูได้ใช้องค์ความรู้หรือ

ประสบการณ์พัฒนาข้ึน ซึ่งอาจเป็นผลงานวิชาการ/ตํารา/หนังสือท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน หรือ
ผลงานท่ีครูคิดค้นข้ึนเองโดยไม่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยไม่นับรวมกรณีผลงานวิทยานิพนธ์ของครูท่ี
ใช้เพ่ือการสําเร็จการศึกษา  

ครู หมายถึง ผู้สอนท่ีมีเวลาปฏิบัติการสอนในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ ๙ เดือนข้ึนไป ไม่นับรวมครูท่ีลาศึกษา
ต่อ และครูท่ีไปช่วยราชการในปีการศึกษานั้นตั้งแต ่๓ เดือนข้ึนไป 

การใช้ประโยชน์ หมายถึง การท่ีผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยนั้นได้มีการ
นําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การให้บริการวิชาการ (สอน บรรยาย ฝึกอบรม) การจัดการเรียนการสอน 
การเขียนตํารา แบบเรียน การใช้ความรู้ในด้านเกษตรกรรม การช่างเทคนิค การอุตสาหกรรม การอาชีพหรือนําไป
พัฒนาต่อยอดด้านการอุตสาหกรรม  

การได้รับรางวัล หมายถึง การท่ีผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยท่ีครูพัฒนาข้ึน 
ได้รับรางวัลจากการจัดประกวด แข่งขัน หรือการได้รับการยกย่องเชิดชูความสามารถของครูในการผลิตผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวจากองค์กรท่ีได้รับ การยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ท้ังนี้การได้รับ
รางวัลให้หมายรวมถึงการได้รับการจดสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตรด้วย 

การได้รับรางวัลหรือการนําไปใช้ประโยชน์ให้สามารถนับรวมผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยท่ีพัฒนาข้ึนมาในอดีตแต่มีการนํามาใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในปีท่ีประเมิน การวัดตัวบ่งชี้นี้ใช้
ข้อมูลเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง โดยจะไม่นับซ้ําหากผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยได้รับ
รางวัลแล้ว/ มีการนําไปใช้ประโยชน์แล้วในปีท่ีผ่านมา ยกเว้นกรณีมีการได้รับรางวัลจากระดับอ่ืนหรือมีการใช้
ประโยชน์เพ่ิมข้ึนในประเด็นอ่ืนหรือการใช้ประโยชน์ในประเด็นเดิมแต่ขยายวงไปในกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ท้ังนี้การได้รับ
รางวัลหรือการนําไปใช้ประโยชน์หรือในแต่ละระดับให้มีความสําคัญแตกต่างกัน  
 

ประเด็นพิจารณา  
ร้อยละของจํานวนผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์

ต่อจํานวนครูท่ีมีเวลาปฏิบัติการสอนในปีการศึกษานั้นตั้งแต ่๙ เดือนข้ึนไปเฉลี่ย ๓ ปีการศึกษา โดยนับผลงานท่ีเป็น
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูท่ีครอบคลุมกระบวนการต่อไปนี ้ 

๑. มีเป้าประสงค์  
๒. มีการระบุปัญหา  
๓. มีวิธีการดําเนินการ  
๔. มีการเก็บและบันทึกข้อมูล  
๕. มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ท่ีได้จากการดําเนินการ 
 



๒๓ 

 

ตารางท่ี 16.  จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์  หรืองานวิจัยท่ีได้นําไปใช้ประโยชนข์องครู 
 

ปี
การศึกษา 

จํานวนครูประจํา และ 
จ้างสอนมากกว่า  

9 เดือน 

จํานวนผลงาน ฯ ท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์ 
หรือได้รับรางวัล x ระดับคุณภาพผลงาน 

สถานศึกษา 
X 0.50 

จังหวัด 
X 0.70 

ภาค 
X 0.90 

ชาต ิ
X 1.00 

รวม 

       

 
หมายเหตุ ระดับคุณภาพผลงาน 
   ระดับภายในสถานศึกษา  น้ําหนักเท่ากับ 0.50 
   ระดับจังหวัด  ชุมชน  ท้องถ่ิน น้ําหนักเทากับ 0.70 
   ระดับภาค   น้ําหนักเท่ากับ 0.90 
   ระดับชาติข้ึนไป   น้ําหนักเท่ากับ 1.00 
 
สูตรการคํานวณ 

จํานวนผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์หรือ 
งานวิจัยของครูท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล 

                          X    100 
จํานวนครูประจําท้ังหมด 

 
วิธีคํานวณ 

                          X    100 
   
 
สรุป ผลงานท่ีเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูท่ีได้นําไปใช้ประโยชน ์ 

ปีการศึกษา.................... คิดเป็นร้อยละ .................... 
 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แบบ พชร. มฐ 5 ตช. 36 
2. แบบ พชร. มฐ 5 ตช. 37 
3. แบบ พชร. มฐ 5 ตช. 38 
4. แบบ พชร. มฐ 5 ตช. 39 

 
 
 
 
 
 

 

 



๒๔ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 

คำอธิบาย  
ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณด้านการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพของแต่ละสาขางานท่ีสถานศึกษาเปิด

สอน เฉพาะกิจกรรม/โครงการท่ีจัดให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือของ
ผู้เรียนในแต่ละสาขางานหรือสาขาวิชาชีพผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง 
 

นิยาม 
ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง ความครอบคลุมในการบริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน 

องค์กรภาครัฐ เอกชน หน่วยงานด้านต่างๆ รวมท้ังสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพดังกล่าว  
 

ประเด็นการพิจารณา  
๑. แต่ละสาขางานมีจํานวนผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

ของผู้เรียนท้ังหมด  
๒. แต่ละสาขางานมีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ  

ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมงต่อป ี 
     ๓.  แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อชุมชนและท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ๒ โครงการต่อปี  
     ๔.  แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนไม่น้อยกว่า ๒ แห่งต่อปี  
     ๕.  แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อสถานศึกษาอ่ืนไม่น้อยกว่า ๒ แห่งต่อปี 
 
ตารางท่ี 17. ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ประเด็นการพิจารณาท่ี 1             
แต่ละสาขางานมีจํานวนผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียน
ท้ังหมด ปีการศึกษา.............................. 

 

สาขาวิชา 
จํานวนผู้เรียน

ท้ังหมด 

จํานวน
ผู้เรียนเข้า

ร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ
ของ

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผลการประเมิน 
(60% ผ่านการประเมิน) 

ครบ ไม่ครบ 

1. การบัญช ี      
2. การขาย/การตลาด      
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
4. การท่องเท่ียว      

รวม      
 
 
 
 



๒๕ 

 

ตารางท่ี 18. ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ประเด็นการพิจารณาท่ี 2           
แต่ละสาขางานมีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า              
๑๖ ชั่วโมงต่อป ี ปีการศึกษา............................... 

 

สาขาวิชา 
จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยของ
ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ผลการประเมิน 
(ไม่น้อยกว่า 16 ชม./ปี) 
ครบ ไม่ครบ 

1. การบัญช ี    
2. การขาย/การตลาด    
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
4. การท่องเท่ียว    

รวม    
 
ตารางท่ี 19. ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนประเด็นการพิจารณาท่ี 3           
แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อชุมชนและท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ๒ โครงการต่อป ีปีการศึกษา..........  

 

สาขาวิชา 
จํานวนโครงการท่ี

ให้บริการวิชาการหรือ
วิชาชีพต่อชุมชน/ท้องถิ่น 

ผลการประเมิน 
(ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/ปี) 

ครบ ไม่ครบ 
1. การบัญช ี    
2. การขาย/การตลาด    
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
4. การท่องเท่ียว    

รวม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

ตารางท่ี 20. ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนประเด็นการพิจารณาท่ี 4              
แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนไม่น้อยกว่า ๒ แห่งต่อป ี  
ปีการศึกษา.........................  

 

สาขาวิชา 

จํานวนการให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพต่อ
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน

(แห่ง) 

ผลการประเมิน 
(ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง/ปี) 

ครบ ไม่ครบ 

1. การบัญช ี    
2. การขาย/การตลาด    
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
4. การท่องเท่ียว    

รวม    
 
ตารางท่ี 21. ผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนประเด็นการพิจารณาท่ี ๕           
แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อสถานศึกษาอ่ืนไม่น้อยกว่า ๒ แห่งต่อป ีปีการศึกษา................... 

 

สาขาวิชา 

จํานวนการให้บริการ
วิชาการหรือวิชาชีพต่อ

สถานศึกษาอ่ืน 
(แห่ง) 

ผลการประเมิน 
(ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง/ปี) 

ครบ ไม่ครบ 

1. การบัญช ี    
2. การขาย/การตลาด    
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
4. การท่องเท่ียว    

รวม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

ตารางท่ี  22.  สรุปผลการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส.   
          ปีการศึกษา .......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา 
1.  แต่ละสาขางานมีจํานวนผู้เรียน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า                      

ร้อยละ 60 ของผู้เรียนท้ังหมด 
2. แต่ละสาขางานมีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ                 

ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง ต่อไป 
3. แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการ หรือวิชาชีพต่อชุมชน และท้องถ่ินไม่น้อยกว่า 2 โครงการ ต่อปี 
4. แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการ หรือวชิาชีพต่อหน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนไม่น้อยกว่า 2 แห่ง ต่อปี 
5. แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการ หรือวิชาชีพ ต่อสถานศึกษาอ่ืนไม่น้อยกว่า 2 แห่ง ต่อป ี

 
สูตรการคํานวณ 

จํานวนสาขางานท่ีดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 X    100 

จํานวนสาขางานท่ีเปิดสอนท้ังหมด 
วิธีคํานวณ 
                       X    100 

   
 

สรุป จํานวนสาขาวิชาท่ีให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนผ่านเกณฑ์
คุณภาพเฉลี่ย ปีการศึกษา ..................... คิดเป็นร้อยละ  

 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แบบ พชร. มฐ 4 ตช. 34 
2. แบบ พชร. มฐ 4 ตช. 35 

 
 
 

สาขาวิชา 

สาขาวิชาท่ีดําเนินการ
ผ่านเกณฑ์ตามประเด็น

พิจารณา 
ปี .............. 

1. การบัญช ี  
2. การขาย/การตลาด  
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
4. การท่องเท่ียว  

รวมสาขาวิชาท่ีผ่านเกณฑ์  

 

 



๒๘ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี  7  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

คําอธิบาย  
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้และการฝึกทักษะของผู้เรียน โดยความร่วมมือของ

สถานประกอบการ หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง เน้นการฝึกปฏิบัติจริงท้ังในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมทักษะทุกด้านในสาขาวิชาชีพนั้นๆ จากการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท้ัง
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือภาคชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
 

นิยาม 
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง หมายถึง การท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงผ่านระบบความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาคี/เครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังนี้ไม่นับรวมการฝึกงานตามหลักสูตร 
 
ประเด็นการพิจารณา  

๑. แต่ละสาขางานมีจํานวนผู้เรียนท่ีได้เรียนโดยระบบความร่วมมือในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ภาคี/เครือข่ายท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนท้ังหมด  

๒. แต่ละสาขางานมีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้เรียนท่ีได้เรียน โดยระบบความร่วมมือในสถาน 
ประกอบการหรือหน่วยงานภาคี/เครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี สําหรับระดับ ปวช. 
และ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อป ีสําหรับระดับ ปวส. (ร้อยละ ๑๐ ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร)  

๓. แต่ละสาขางานดําเนินการให้ผู้เรียนท่ีเรียนโดยระบบความร่วมมือทุกคนได้รับการนิเทศจากคร ู
ฝึก ในสถานประกอบการ 
 

ตารางท่ี 23.  ผู้เรยีนระดับ ปวช.  และ ปวส.  ปีการศึกษา.................... ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส. ) 

สาขาวิชา 

สาขาวิชาท่ีดําเนินการผ่านเกณฑ์
ตามประเด็นพิจารณา 
มี ไม่มี 

1. การบัญช ี   
2. การขาย/การตลาด   
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
4. การท่องเท่ียว   

รวมสาขาวิชาท่ีผ่านเกณฑ์  - 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

หมายเหตุ   ประเด็นการพิจารณา 
1.  แต่ละสาขางานมีจํานวนผู้เรียนท่ีได้เรียน โดยระบบความร่วมมือในสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาคี/

เครือข่ายท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมด 
2. แต่ละสาขางานมีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้เรียนท่ีได้เรียน โดยระบบความร่วมมือในสถานประกอบการหรือ

หน่วยงานภาคี/เครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี สําหรับระดับ ปวช.  และไม่น้อยกว่า 10 
ชั่วโมงต่อปี สําหรับระดับ ปวส. (ร้อยละ 10 ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร) 

3. แต่ละสาขางานดําเนินการให้ผู้เรียนท่ีเรียนโดยระบบความรว่มมือทุกคนได้รับการนิเทศจากครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 

 
 

สูตรการคํานวณ 
จํานวนสาขางานท่ีดําเนินการครบทุกประเด็นพิจารณา 

                                       X    100 
จํานวนสาขางานท่ีเปิดสอนท้ังหมด 

     วิธีคํานวณ 
                                        

  � ๑๐๐ 

   
สรุป จํานวนสาขาวิชาท่ีจัดการเรียน การสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านเกณฑ์  

ปีการศึกษา ...................... คดิเป็นร้อยละ 
 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แบบ พชร. มฐ 2 ตช. 14 
2. แบบ พชร. มฐ 2 ตช. 15 
3. แบบ พชร. มฐ 2 ตช. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘.๑ ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 



๓๐ 

 

คำอธิบาย  
คณะกรรมการสถานศึกษาถือเป็นคณะบุคคลของสถานศึกษาท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย 

แผนพัฒนา ตลอดจนกรอบทิศทางการดําเนินงานตามบทบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการกํากับดูแลและ
ขับเคลื่อนสถานศึกษา ให้มีการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าสถานศึกษาจะ
ดําเนินการบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้หลัก           
ธรรมาภิบาล 
 

นิยาม 
คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง คณะบุคคลท่ีได้รับการสรรหาและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัต ิ          

การอาชีวศึกษา และกรรมการบริหารสถานศึกษาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
รวมท้ังองค์คณะบุคคลท่ีสถานศึกษาแต่งตั้งข้ึนเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการของสถานศึกษานั้นๆ ในกรณีท่ี 
สถานศึกษามีเหตุจําเป็นใดๆ ท่ียังไม่สามารถสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาได้ตาม ท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษานั้นๆ กําหนดไว ้
 
ตารางท่ี 24. สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553 
 

ประเด็นการพิจารณา 
(ปริมาณ) 
การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี) 

(คุณภาพ) 
ผลการ

ดําเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี) 

รวม
คะแนน 

หมายเหตุ 

1. องค์ประกอบและการได้มาของคณะกรรมการเป็น   
    ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 

   
1) การปฏิบัติเป็น
การประเมิน
ด้านปริมาณ 
ถ้ามี = 1 
ไม่มี = 0 

2) ผลการ
ดําเนินงาน
เป็นการ
ประเมินด้าน
คุณภาพ 
ถ้ามี = 1 
 ไม่มี = 0 

2. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและ   นโยบาย และมี
การกํากับดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   

3. คณะกรรมการสถานศึกษามีการปฏิบัติตาม  
    บทบาทหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

   

4. คณะกรรมการสถานศึกษามีการผลิตตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  ยุทธศาสตร/์
แผนประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีผลการ
กํากับติดตามการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษา 
อย่างน้อย 2 ครั้งในรอบวาระการดํารงตําแหน่ง 

   

 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา (ปริมาณ) (คุณภาพ) รวม หมายเหตุ 



๓๑ 

 

การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี) 

ผลการ
ดําเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี) 

คะแนน 

5. คณะกรรมการสถานศึกษามีหน้าดําเนินงานภายใต้ 
   หลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลให้สถานศึกษา 
   ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทุก 
   ประเด็น โดยมีการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   ภายนอกท่ีมาจากการสรรหาอย่างมีระบบและมี 
   การนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

   

3) นําคะแนนท่ีได้ 
÷ 2 จะได้
คะแนนเฉลี่ย
ของปีนั้น ๆ 

รวมคะแนนท่ีได ้     
 
สรุป ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา .......... เฉลี่ยคะแนนได้เท่ากับ...... คะแนน 

 

คณะกรรมการมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนด มีดังนี้  
๑. อนุมัติแผนพัฒนาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ  
๒. ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินการของสถานศึกษา  
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ  
    การอาชีวศึกษากําหนด 
๔.พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมดําเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัย ห้องทดลองหรือ 
   ห้องปฏบิัติการเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการหรือ 
   ภาคเอกชน  
5.กํากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
6.แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็น 
   ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าท่ี   
   ของสถานศึกษา  
๗. กําหนดนโยบาย ข้อบังคับและระเบียบเก่ียวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของสถานศึกษา 

 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. คําสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. รายงานผลการดําเนินงานประจําปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8.2 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา 



๓๒ 

 

คำอธิบาย  
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ในการ

ดําเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการบริหารจัดการท่ีดี และมีระบบตรวจสอบการ
ทํางาน ตามภารกิจของสถานศึกษา ตลอดจนจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการทํางานอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ปรับปรุง การทํางานและพัฒนาการทํางานท่ีดีข้ึน 
 
ตารางท่ี 25. สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา ................................ 

ประเด็นการพิจารณา 
(ปริมาณ) 
การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี) 

(คุณภาพ) 
ผลการ

ดําเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี) 

รวม
คะแนน 

หมายเหตุ 

1. มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของ
ผู้บริหาร ในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรท้องถ่ินต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบวิสัยทัศน์ (โดยผู้
ตรวจสอบภายนอก) เพ่ือนําผลการประเมินมากําหนด
เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องต่อ
ความเป็นจริง และเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา และชุมชน
ท้องถ่ิน 

   

1)การปฏิบัติ
เป็นการ
ประเมินด้าน
ปริมาณ 
   ถ้ามี = 1 
   ไม่มี = 0 
2)ผลการ
ดําเนินงานเป็น
การประเมิน
ด้านคุณภาพ 
   ถ้ามี = 1 
   ไม่มี = 0 
3) นําคะแนนท่ี
ได้ ÷ 2 จะได้
คะแนนเฉลี่ย
ของปีนั้น ๆ 

2. มีการสร้างการมีส่วนร่วมท้ังในสถานศึกษา และนอก 
สถานศึกษา โดยมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง เช่น 
การจัดประชุมบุคลากรท้ังองค์กรอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี           
เป็นต้น 

   

3. มีการควบคุมอัตราส่วนครู : ผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด ครบทุกสาขา (ผู้บริหาร
อาจแก้ปัญหาด้วยการหาผู้สอนเพ่ิม เช่น จ้างครูอัตราจ้าง            
9 เดือน หรือหาผู้มีความรู้ในชุมชนนั้น ๆ มาช่วยสอนเป็นต้น  

   

4. มีการกํากับดูแลอัตราส่วนผู้สําเร็จการศึกษา (Success rate) 
รวมท้ังเกณฑ์  มาตรฐานในการจัดการศึกษาด้านบุคลากร 
พ้ืนท่ี เครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพยากรอ่ืน ให้เกิดความ
คุ้มค่าในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   

   

5. มีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน และสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง 

   

รวมคะแนนท่ีได ้     
 
 



๓๓ 

 

สรุป  ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา  ปีการศึกษา .................  เฉลี่ยคะแนนได้เท่ากับ    คะแนน 
สรุปรวม คะแนนตัวบ่งชี ้8.1 + ตัวบ่งชี้ 8.2 เท่ากับ        คะแนน 
 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แบบ พชร. มฐ 1 ตช. 7 
2. แบบ พชร. มฐ 1 ตช. 8 
3. แบบ พชร. มฐ 2 ตช. 17 
4. แบบ พชร. มฐ 2 ตช. 26 
5. แบบ พชร. มฐ 2 ตช. 27 
6. แบบ พชร. มฐ 2 ตช. 28 
7. แบบ พชร. มฐ 3 ตช. 29/1 , 29



๓๔ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี  9 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

คำอธิบาย  
ประเมินความสามารถด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในการดําเนินงานด้าน

ต่างๆ โดยมีการจัดทําระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ภารกิจ ด้านการบริหารงานวิชาการ เช่น ระบบสารสนเทศของนักศึกษา (งานทะเบียน งานวัดประเมินผล  
งานปกครอง ฯลฯ) การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป โดยมีผู้รับผิดชอบใน
การกํากับดูแลระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ
ฐานข้อมูล การทํางานประสานกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา รวมท้ังมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
 

นิยาม 
ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์           

เพ่ือบํารุงรักษาข้อมูลสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในเวลาท่ี
ต้องการ และลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล ระบบฐานข้อมูลท่ีดีต้องประกอบด้วยการกําหนดระบบความปลอดภัย
ของข้อมูลและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือป้องกัน
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับฐานข้อมูล  

ความสําเร็จในการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ พิจารณาจากการท่ีบุคลากรทุก
ระดับมีการนําเอาสารสนเทศในฐานข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจบริหารหรือการปฏิบัติงาน โดยการใช้ข้อมูล
จากฐานข้อมูลด้านต่างๆ อย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านนักเรียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านหลักสูตร ด้านการเงิน และด้านวัสดุอุปกรณ์ ท้ังนี้ให้นับเฉพาะการใช้ประโยชน์เพ่ือคุณภาพการจัด
การศึกษาเท่านั้น ไม่นับรวมกรณีการใช้ประโยชน์ด้วยเหตุผลส่วนตัว 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. ระบบฐานข้อมูลท่ีแสดงว่าบุคลากรได้นําเอาข้อมูลจากระบบสารสนเทศไปใช้เพ่ือการปฏิบัติงาน  

หรือเพ่ือการตัดสินใจบริหารงานเพ่ือให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา  
๒.   ผลการสํารวจการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๕ 

 

ตารางท่ี 26. สรุปผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ปีการศึกษา............................ 
 

ประเด็นการพิจารณา 

(ปริมาณ) 
การ

ปฏิบัติ
(มี/ไม่มี) 

(คุณภาพ) 
ผลการ

ดําเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี) 

รวม
คะแนน 

หมายเหตุ 

1. มีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเป็น   
    ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลทาง  
    เศรษฐกิจ สังคม สถานประกอบการ และ     
    ตลาดแรงงาน นักเรียน นักศึกษา แผนการเรียน    
    บุคลากร งบประมาณ  ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี  
    เป็นต้น 

   

1)การปฏิบัติ
เป็นการ
ประเมินด้าน
ปริมาณ 
ถ้ามี = 1 
ไม่มี = 0 
2)ผลการ
ดําเนินงานเป็น
การประเมิน
ด้านคุณภาพ 
ถ้ามี = 1 
ไม่มี = 0 
3) นําคะแนนท่ี
ได้ ÷ 2 จะได้
คะแนนเฉลี่ย
ของปีนั้น ๆ 

2. ฐานข้อมูล และอุปกรณ์การใช้งานมีความเชื่อมโยง   
   กันอย่างเป็นระบบ  และ การเข้าถึงข้อมูลทําได้อย่าง 
   สะดวก 

   

3. มีการจัดลําดับความสําคัญและความปลอดภัยในการ  
    ใช้งาน และผู้ใช้งานทุกระดับในความเข้าใจและ 
    สามารถเข้าถึงข้อมูลในการใช้งานได้จริง 

   

4. มีการใช้ข้อมูลเป็นพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ และ  
    ตัดสิน (ใช้แผนงานโครงการประกอบการตัดสินใจ   
    เช่น มี MIS หรือไม่) จนเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง  
    สมํ่าเสมอ 

   

5. มีระบบป้องกันและระบบการสํารองข้อมูลท่ีมี  
   ประสิทธิภาพสูง 

   

รวมคะแนน     
 

สรุป ผลการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ปีการศึกษา.......................... 
  เฉลี่ยคะแนนได้เท่ากับ   คะแนน 
 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แบบ พชร. มฐ 6 ตช. 42 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

คำอธิบาย  
สถานศึกษามีหน้าท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนครูให้พร้อมซึ่งการเป็นผู้ท่ีมีความรู้คุณธรรมจรรยาบรรณ 

แห่งวิชาชีพครูอันควรค่าแก่การยกย่องและเคารพบูชาของลูกศิษย์ มีคุณวุฒิและความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน สามารถพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ ตลอดจนมีความสามารถในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและ
ชุมชนจนได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ 
 

นิยาม 
ครู หมายถึง ผู้สอนท่ีมีเวลาปฏิบัติการสอนในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ ๙ เดือนข้ึนไป ไม่นับรวมครูท่ีลา

ศึกษาต่อและครูท่ีไปช่วยราชการในปีการศึกษานั้นตั้งแต ่๓ เดือนข้ึนไป  
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคลากรท่ีมีส่วนร่วมดําเนินการ ผู้สนับสนุนด้านการศึกษา ด้านการ

บริหาร และนิเทศการศึกษา การนับจํานวนบุคลากรทางการศึกษาให้นับเฉพาะบุคลากรประจําท่ีมีเวลา
ปฏิบัติงานในปีการศึกษานั้นๆ ตั้งแต ่๙ เดือนข้ึนไป  

คุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม องค์การอนามัย ได้นิยามคําว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิตอยู่ด้วย 
การมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์และมีความม่ันคง ซึ่งครอบคลุมสุขภาวะท้ัง ๔ ด้าน อันได้แก่ สุขภาวะทางกาย              
สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด  
๒. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการ/วิชาชีพ รวมท้ังการให ้
    ความรู้ด้านจรรยาบรรณ  
๓. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ 
    พัฒนาจากหน่วยงานภายในและภายนอก  
๔. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาโดยโครงการแลกเปลี่ยน 

(Staff Exchange) ร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน/องค์กรภายนอก  
๕. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านบริการ

วิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชน ท้องถ่ิน จนถึงระดับชาต ิ 
๖. จํานวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมกับความเป็น 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

ตารางท่ี 27. สรุปผลการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ........................ 
 

ประเด็นการพิจารณา 

(ปริมาณ) 
การ

ปฏิบัติ
(มี/ไม่มี) 

(คุณภาพ) 
ผลการ

ดําเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี) 

รวม
คะแนน 

หมายเหตุ 

1. สถานศึกษามีการศึกษาให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
   ท่ีได้รับการส่งเสริมพัฒนาฝึกอบรมด้านวิชาการ หรือ  
   วิชาชีพ รวมท้ังการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอย่างน้อย  
   ร้อยละ 75 ต่อปีอย่างต่อเนื่อง 

   

1)การปฏิบัติ
เป็นการ
ประเมินด้าน
ปริมาณ 
ถ้ามี = 1 
ไม่มี = 0 
2)ผลการ
ดําเนินงานเป็น
การประเมิน
ด้านคุณภาพ 
ถ้ามี = 1 
ไม่มี = 0 
3) นําคะแนนท่ี
ได้ ÷ 2 จะได้
คะแนนเฉลี่ย
ของปีนั้น ๆ 

2. สถานศึกษามีการสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษา  
   ให้ได้รับทุนการศึกษา หรือทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก 
   หน่วยงานท้ังภายใน และภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อ 
   ปีอย่างต่อเนื่อง 

   

3. สถานศึกษามีการสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   ให้ได้รับการพัฒนาโดย มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร 
   ร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก   
   อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี อย่างต่อเนื่อง 

   

4. สถานศึกษามีการส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษา  
    ให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านบริการ 
    วิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชนท้องถ่ิน จนถึงระดับชาติอย่าง 
    น้อยร้อยละ 5 ต่อปี อย่างต่อเนื่อง 

   

5. สถานศึกษามีการสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมกับความเป็นครู  
   และบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปีอย่าง 
   ต่อเนื่อง 

   

รวมคะแนน     
 
สรุป  ผลการพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาครู ปีการศึกษา ........  เฉลี่ยคะแนนได้เท่ากับ     คะแนน 
 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แบบ พชร. มฐ 6 ตช. 41 
 
 
 
 



๓๘ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี   11 ผลการบริหารความเสี่ยง 

คำอธิบาย  
สถานศึกษาระบุความเสี่ยงเพ่ือให้สามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นําไปสู่ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนขององค์กรได้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
นิยาม 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจจะทําให้สถานศึกษาไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือเหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบเชิงลบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของสถานศึกษา โดยกําหนดความเสี่ยงท่ีสําคัญบังคับไว ้๕ ด้าน ดังนี ้ 

๑. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน คร ูและบุคลากรภายในสถานศึกษา  
๒. ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท  
๓. ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด  
๔. ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
๕. ความเสี่ยงด้านการพนันและการม่ัวสุม 
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การกําหนดแผนเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ได้มีแนวทาง 

การบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรท่ีชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใน
ทุกส่วนงาน ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงพิจารณาจากร้อยละของการลดลงของเหตุการณ์ท่ีไม่
พึงประสงค์ ท้ังนี ้ให้สถานศึกษากําหนดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ และจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง พร้อม
ท้ังสร้างกลไก ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ท้ังนี้ การกําหนดประเด็น
ความเสี่ยงและ แผนบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง/การกําหนดประเด็นความเสี่ยง  
๒. แผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน  
๓. หลักฐานการได้รับการอนุมัติจากกรรมการสถานศึกษา  
๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา (ท่ีเกิดจากการบันทึกของสาขางาน สาขาวิชา  
    แผนกวิชา ประเภทวิชา สถานีตํารวจหรืองานท่ีเก่ียวข้องและรายงานท่ีเสนอต่อคณะกรรมการ 
    สถานศึกษา)  
5.จํานวนครั้งของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีถูกบันทึกไว้ในฝ่ายปกครองหรือสถานีตํารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
  

 



๓๙ 

 

ตารางท่ี  28. สรุปผลการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา………………….. 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา 
(ปริมาณ) 
การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี) 

(คุณภาพ) 
ผลการ

ดําเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี) 

รวม
คะแนน 

หมายเหตุ 

1. ตัวแทนครู  บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วม  
    ในการค้นหา  และระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายในสถานศึกษา   
    มี  การยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์  รวมท้ังมีมาตรการให ้
    ครู  และบุคลากรในทุกหน่วยงานมีความป้องกัน  และควบคุมความ 
    เสี่ยงด้วย  ตนเองอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุง 
    เพ่ือลด  ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน  โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง 
    อย่างต่อเนื่อง 

   

1)การปฏิบัติ
เป็นการ
ประเมินด้าน
ปริมาณ 
   ถ้ามี = 1 
   ไม่มี = 0 
2)ผลการ
ดําเนินงาน
เป็นการ
ประเมินด้าน
คุณภาพ 
   ถ้ามี = 1 
   ไม่มี = 0 
3) นําคะแนน
ท่ีได้ ÷ 2 จะ
ได้คะแนน
เฉลี่ยของปี
นั้น ๆ 

2. ตัวแทนครู  บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วม  
    ในการค้นหา  และระบุความเสี่ยงความเสี่ยงด้านทะเลาะวิวาท  มีการ 
    ยอมรับ  ความเสี่ยงท่ีเกิดจาการสร้างสรรค์รวมท้ังมีมาตรการให้ครู  และ  
    บุคลากรในทุกหน่วยงานมีการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง   
    อย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่อง  และมีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือลดความ 
    เสี่ยงท่ีเกิดข้ึน  โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

   

3. ตัวแทนครู  บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วม   
    ในการค้นหา  และระบุความเสี่ยงความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด  มีการ 
    ยอมรับ  ความเสี่ยวท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์รวมท้ังมีมาตรการให้ครู   
    และบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง  
    อย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่อง  และมีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือลดความ 
    เสี่ยงท่ีเกิดข้ึน  โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

   

4. ตัวแทนครู  บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาทุกส่วนงานมีส่วนร่วมใน 
    การค้นหา  และระบุความเสี่ยงความเสี่ยงด้านสังคม  มีการยอมรับความ 
    เสี่ยงท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์รวมท้ังมีมาตรการให้ครู  และบุคลากรใน 
    ทุกหน่วยงานมีการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ 
    และต่อเนื่อง  และมีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน  โดย 
    สามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

   

5. ตัวแทนครู  บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วม 
    ในการค้นหา  และระบุความเสี่ยงความเสี่ยงด้านการพนัน  และการ  มั่ว 
   สุม  มีการยอมรับความเสี่ยงจากการสร้างสรรค์รวมท้ังมีมาตรการให้ครู   
   และบุคลากรในทุกหน่วยงานมีการป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง 
   อย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่อง  และมีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือลดความเสี่ยง 
   ท่ีเกิดข้ึน  โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดอย่างต่อเนื่อง 

   

รวมคะแนน     



๔๐ 

 

 สรุป  ผลการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา……………….เฉลี่ยคะแนนได้เท่ากับ  คะแนน 
 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แบบ พชร. มฐ 2 ตช.  22 
2. แบบ พชร. มฐ 3 ตช.  30 
3. แบบ พชร. มฐ 3 ตช.  31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 

คำอธิบาย  
สถานศึกษามีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วม

รับผิดชอบของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ซึ่งมีการวิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก เพ่ือจัดทําเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือให้เกิดกลไกในการดําเนินงานและระบบการติดตามผลการพัฒนาสืบเนื่องจากแผนพัฒนา
ดังกล่าว ควบคู่กับการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้เกิดผลในการปรับปรุง พัฒนา ปรับเปลี่ยน ท้ังการเรียน
การสอน การบริหาร และการปฏิบัติอ่ืนๆ และมีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพทุกระดับ เพ่ือ
นําผลไปปรับปรุงการประกันคุณภาพภายในและการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานต่อไป ท้ังนี้ ควรมีการกํากับ
ดูแลให้มีการดําเนินการ ตลอดจนให้มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอ  
 

นิยาม 
ความสำเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ หมายถึง การท่ีสถานศึกษามีสาขาท่ีเปิด

สอนสามารถสร้างนวัตกรรมท่ีเป็นการปฏิบัติท่ีดีด้านการประกันคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีหรือนวัตกรรม
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) ด้านการนําแผนลงสู่การปฏิบัติ (Do) การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ (Check) และการนําเอาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา (Act) 
จนกระท่ัง ได้รับรางวัลหรือได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
 

การยอมรับหรือได้รับรางวัล หมายถึง การท่ีสาขานั้นๆ ได้รับรางวัลหรือได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องว่าสามารถดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน ด้านการนําแผนลงสู่การ
ปฏิบัติ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ และการนําเอาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา ซึ่งเป็น การยกย่องหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานหรือการประกวดภายนอกสถานศึกษาเท่านั้น 
และหากสาขาใดได้รับรางวัลแล้วไม่สามารถรับซ้ําในประเด็นรางวัลเดิมได้ ยกเว้นได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ใหม่หรือการประกวดครั้งใหม่ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
แผนงาน (แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ) โครงการ กิจกรรม ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการสร้างการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

ตารางท่ี 29. สรุปผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา......................... 
 

ประเด็นการพิจารณา 

(ปริมาณ) 
การ

ปฏิบัติ
(มี/ไม่มี) 

(คุณภาพ) 
ผลการ

ดําเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี) 

รวม
คะแนน 

หมายเหตุ 

1. มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 
   ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร ทุกคนในสถานศึกษาอย่าง 
   สมํ่าเสมอ 

   
1)การปฏิบัติ
เป็นการ
ประเมินด้าน
ปริมาณ 
ถ้ามี = 1 
ไม่มี = 0 
2)ผลการ
ดําเนินงาน
เป็นการ
ประเมินด้าน
คุณภาพ 
ถ้ามี = 1 
ไม่มี = 0 
3) นําคะแนน
ท่ีได้ ÷ 2 จะ
ได้คะแนน
เฉลี่ยของปี 
นั้น ๆ 

2. มีการร่วมกันกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การประกันคุณภาพ  
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการศึกษาของ 
   สถานศึกษา บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้เรียน คร ู
   และบุคลากร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
   สถานศึกษา พร้อมมีการเผยแพร่ และทําความเข้าใจใน 
   เป้าหมาย กลยุทธ์การประกันคุณภาพ มาตรฐานการ 
   ปฏิบัติงาน และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้เรียน ครู และบุคลากร  
   ให้สาธารณชนรับทราบ 

   

3. มีการปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย กลยุทธ์ท่ีได้วางไว้โดย 
   ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน มีส่วนร่วมในการ 
   ดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

   

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครู และ 
   บุคลากร ท้ังรายบุคคล และกลุ่มบุคคลในส่วนงานต่าง ๆ  
   ของสถานศึกษา ครบทุกมาตรฐาน และตัวบ่งชี้พร้อมท้ัง 
   รายงานให้สาธารณชน และหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 

   

5. มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและมาตรฐานท่ีกําหนด 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติท่ีดี  
   และสร้างสรรค์สามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษา  
   หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน 

   

รวมคะแนน     
 
 สรุป  ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา......................... 

 เฉลี่ยคะแนนได้เท่ากับ  คะแนน 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แบบ พชร. มฐ 7 ตช.  43 
 



๔๓ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 13 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

คำอธิบาย  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ รวมท้ังให้เปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
นิยาม 

การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การนําผลการประเมินคุณภาพ
ภายในจากต้นสังกัดและภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาและดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ ให้มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเทียบกับคะแนนการประเมินคุณ
ภายในครั้งก่อนหน้า โดยพิจารณาคะแนนในระดับสถานศึกษาเท่านั้น 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นทางการของหน่วยงานต้นสังกัด หรือท่ีได้

รายงานให้สาธารณชนรับทราบ เช่น ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น 
 

ตารางท่ี 30. สรุปผลการพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 

(ปริมาณ) 
การ

ปฏิบัติ
(มี/ไม่มี) 

(คุณภาพ) 
ผลการ

ดําเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี) 

รวม
คะแนน 

หมายเหตุ 

1. ผลการประเมินมาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจัด 
   การศึกษาเพ่ิมข้ึน และเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงข้ึน 

   
1)การปฏิบัติเป็นการ
ประเมินด้านปริมาณ 
ถ้ามี = 1 
ไม่มี = 0 
2)ผลการดําเนินงาน
เป็นการประเมินด้าน
คุณภาพ 
ถ้ามี = 1 
ไม่มี = 0 
3) นําคะแนนท่ีได้ 
 ÷ 2 จะได้คะแนน
เฉลี่ยของปีนั้น ๆ 

2. ผลประเมินมาตรฐานท่ีว่าด้วยการจัดการเรียนการ 
   สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพ่ิมข้ึน และเปลี่ยน 
   ระดับคุณภาพสูงข้ึน 

   

3. ผลประเมินมาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจัด 
   การศึกษาเพ่ิมข้ึน และเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงข้ึน 

   

4. ผลประเมินมาตรฐานท่ีว่าด้วยการประกันคุณภาพ 
   ภายในเพ่ิมข้ึน และเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงข้ึน 

   

5. ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน และ 
   เปลี่ยนระดับคุณภาพสูงข้ึน    

รวมคะแนน     



๔๔ 

 

สรุป     การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา....................... 
          เฉลี่ยคะแนนได้เท่ากบั  คะแนน 
 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แบบ พชร. มฐ 7 ตช.  44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

๒.๔.๒ กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ท่ีประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่น ท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและต้นสังกัด  

ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี ้(ค่าน้ําหนัก ๑๐ คะแนน) คือ 

ตัว
บ่งช้ีท่ี 

ตัวบ่งช้ี 
น้ําหนัก 
(คะแนน) 

๑๔ 

ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา 
      14.1 การพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 

              14.2  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
สถานศึกษา 

 

 

ตัวบ่งช้ี ๑๔.๑ ผลการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

คำอธิบาย  
การจัดตั้งสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุก

ระดับ ทุกประเภทวิชาท่ีขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถ่ินและของประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้าง
และพัฒนากําลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ โดยสถานศึกษาแต่ละประเภทต่างก็มี
การกําหนดปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจในการดําเนินงานของตนเองไว้อย่างชัดเจน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ  
 

นิยาม 

ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของสถานศึกษา หมายถึง ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษา
อาชีวศึกษาแต่ละแห่งกําหนดข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์หลักอย่างน้อย ๒ ประการ คือ ๑) เป็นการประกาศให้
ชุมชน สังคม คร ูบุคลากร และผู้เรียนรับทราบอย่างชัดเจนถึงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
รวมท้ังหน้าท่ี ในการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ของสถานศึกษา และ ๒) ใช้เป็นแบบแผนในการกําหนด
เป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ภายในสถานศึกษา 

 

 

 



๔๖ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของสถานศึกษา รวมท้ังแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานประจําปี

ของสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
๒.  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่างๆ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 
     ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของ  
     สถานศึกษา  
4. หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการ

ปฏิบัติท่ีดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือ 
เชิดชูเกียรต ิเป็นต้น 

 
ตารางท่ี 31. สรุปผลการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ 

      การจัดตั้งสถานศึกษา ปีการศึกษา..................... 

ประเด็นการพิจารณา 
(ปริมาณ) 
การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี) 

(คุณภาพ) 
ผลการ

ดําเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี) 

รวม
คะแนน 

หมายเหตุ 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์การภายนอกมีส่วน
ร่วมในการกําหนดแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเป้าหมายและ
กลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธานและพันธกิจการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

   

1)การปฏิบัติ
เป็นการ
ประเมินด้าน
ปริมาณ 
ถ้ามี = 1 
ไม่มี = 0 
2)ผลการ
ดําเนินงาน
เป็นการ
ประเมินด้าน
คุณภาพ 
ถ้ามี = 1 
ไม่มี = 0 
3) นําคะแนน
ท่ีได้ ÷ 2 จะ
ได้คะแนน
เฉลี่ยของปี 
นั้น ๆ 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรใน
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

   

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา
และประชาคมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า             
ร้อยละ 75 

   

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษาและเกิดผลกระทบท่ีดี
ต่อชุมชนท้องถ่ินข้ึนไป 

   

5. ผู้เรียนมีลักษณะท่ีเป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน และพันธ
กิจด้านผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษากําหนดและเป็นท่ียอมรับ
ของชุมชนท้องถ่ิน 

   

รวมคะแนน     



๔๗ 

 

สรุป ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา           
          ปีการศึกษา..........................  เฉลี่ยคะแนนได้เท่ากบั  คะแนน 

 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แบบ พชร. มฐ 6 ตช.  40 
2. แบบ พชร. มฐ 1 ตช.  12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 14.2  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

คำอธิบาย  
ผลการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษาท่ีได้กําหนดไว ้

หรือเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากความสําเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งอาจสอดคล้องหรอื  
ไม่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของสถานศึกษาท่ีได้ประกาศไว้ก็ได ้

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการกําหนดอัตลักษณ์ จุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา (ถ้ามี)  
๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจําปี รวมท้ังแผนพัฒนาคุณภาพท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์  
    จุดเน้น และจุดเด่นของสถานศึกษาท่ีได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  

          3. รายงานผลการปฏบิัติงานประจําปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแสดง  
ให้เห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ จุดเน้นและจุดเด่นของ
สถานศึกษาท่ีกําหนด หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจนถือเป็น 
อัตลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาท่ีได้รับการยอมรับ  

     4.เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่าง  
              ในการปฏิบัติท่ีด ีเช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรต ิเป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

ตารางท่ี 32. สรุปผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา ........................... 

 

 
 
สรุป ผลการพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ปีการศึกษา.............. 

เฉลี่ยคะแนนได้เท่ากับ    คะแนน 
 
สรุปรวม ตัวบ่งชี้ท่ี 14.1 + ตัวบ่งชี้ท่ี 14.2 เท่ากับ         คะแนน 
 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจําปี 
2. หลักฐานการได้รับรางวัล ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติท่ีดี 

ประเด็นการพิจารณา 
(ปริมาณ) 
การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี) 

(คุณภาพ) 
ผลการ

ดําเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี) 

รวม
คะแนน 

หมายเหตุ 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์การภายนอกมีส่วน
ร่วมในการกําหนดจุดเน้น จุดเด่น รวมท้ังกําหนด
แผนปฏิบัติงานโดยระบุ เป้าหมายและกลยุทธ์การ
ดําเนินงาน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

   

1)การปฏิบัติ
เป็นการ
ประเมินด้าน
ปริมาณ 
ถ้ามี = 1 
ไม่มี = 0 
2)ผลการ
ดําเนินงาน
เป็นการ
ประเมินด้าน
คุณภาพ 
ถ้ามี = 1 
ไม่มี = 0 
3) นําคะแนน
ท่ีได้ ÷ 2 จะ
ได้คะแนน
เฉลี่ยของปี 
นั้น ๆ 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

   

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา
และประชาคมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

   

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น และเกิดผล
กระทบท่ีดีต่อชุมชนท้องถ่ินข้ึนไป 

   

5. สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่นและได้รับ
รางวัลจากองค์กรภายนอก ท่ีแสดงถึงการยอมรับใน
เอกลักษณ์นั้น 

   

รวมคะแนน     



๕๐ 

 

๒.๔.๓ กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งชี้ท่ีประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาเป็นผู้กําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกันชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย
ของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและสภาพปัญหาสังคมท่ีเปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายท่ีแสดง
ถึงความเป็นผู้ชี้นําสังคมและแก้ปัญหาสังคมของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนด้านความเป็น
ประชาธิปไตย ความมีวินัย ความรักชาติ การทํานุบํารุงศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ค่านิยม    
ความเป็นไทย การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม สุขภาพร่างกายและจิตใจ ความคิด
สร้างสรรค์ และความพร้อมในการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ประชาชนทุกเพศทุกวัย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ฯลฯ  

ประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งชี ้(ค่าน้ําหนัก ๒๐ คะแนน) คือ 
ตวั

บ่งช้ีท่ี 
ตัวบ่งช้ี 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

15 ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 5 
16 ผลการพัฒนาคุณภาพครู 5 
17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 5 
18 การสร้างการมีส่วนร่วม และการขยายโอกาสทางการศึกษา 5 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 

คำอธิบาย  
สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยการจัด/ส่งเสริมให้

มีกิจกรรมท่ีพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพและดูแลผู้เรียนให้มีสุขภาพพลามัยท่ี
สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย  
 

เลือกอย่างน้อย ๑ กิจกรรม  
๑. การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (บังคับ ๓ กิจกรรม)  

๑) ด้านความเป็นประชาธิปไตย  
๒) ด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ความเสียสละ จิตสาธารณะ 
ความประหยัด และการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน  

๓) ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (ค่านิยมความเป็นไทย การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ         
และวัฒนธรรม)  

๒. การพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจมาตรฐานและระบบคุณภาพด้วยกิจกรรม  
๓. การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนดา้นสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ  
๔. การพัฒนาผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์  
๕. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน 



๕๑ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  
๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนในข้อ ๑ 
 

ตารางท่ี 33. สรุปผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา ......................... 
 

ประเด็นการพิจารณา 
(ปริมาณ) 
การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี) 

(คุณภาพ) 
ผลการ

ดําเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี) 

รวม
คะแนน 

หมายเหตุ 

1. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู
และบุคลากรและสามารถสร้างความร่วมมือให้
ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดําเนินงาน 

   

1)การปฏิบัติเป็น
การประเมินด้าน
ปริมาณ 
ถ้ามี = 1 
ไม่มี = 0 
2)ผลการ
ดําเนินงานเป็น
การประเมินด้าน
คุณภาพ 
ถ้ามี = 1 
ไม่มี = 0 
3) นําคะแนนท่ี
ได้ ÷ 2 จะได้
คะแนนเฉลี่ยของ
ปีนั้น ๆ 

2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

   

3. ผู้รับบริการ หรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจ
ระดับสูงตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

   

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดและ
ได้รับการยอมรับจากชุมชน ท้องถ่ิน 

   

5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดและ
ได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภาคข้ึนไป 

   

รวมคะแนน     

 
สรุป การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา...........................  เฉลี่ยคะแนนได้เท่ากับ     คะแนน 
 
 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แบบ พชร. มฐ 1 ตช. 6 
2. แบบ พชร. มฐ 3 ตช. 32 

 
 
 



๕๒ 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 16 ผลการพัฒนาคุณภาพคร ู

คำอธิบาย  
สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการสอน วิธีการสอนและการใช้สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมิน
การเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน โดยสถานศึกษาต้องจัดให้มีกลไกในการใช้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา ผลงานของครูผู้สอน ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิปราชญ์ชาวบ้าน ครูบาในหมู่บ้าน/ชุมชนหรือในสถานประกอบการใกล้เคียงมาร่วมเป็นครูผู้สอน
ด้วย  
 

เลือกอย่างน้อย ๑ กิจกรรม  
๑. การพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เช่น หลักสูตร วิธีสอน สื่อ การวัดและ 

ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน  
๒.  การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครูให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
๓.  การสร้างความร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน/สถานประกอบการเพ่ือ     
    เป็นผู้สอนและพัฒนาการเรียนรู ้

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑.  รายงานผลการประเมินการสอนของครูผู้สอนในแต่ละปีการศึกษา  
๒.  หลักเกณฑ์ในการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหน่ง/ข้ึนเงินเดือน  
๓.  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิปราชญ์ชาวบ้าน ครูบาในหมู่บ้าน/ชุมชนหรือในสถานประกอบการใกล้เคียง  
     ท่ีมาร่วมเป็นครูผู้สอนในแต่ละสาขางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

ตารางท่ี 34. สรุปผลการพัฒนาคุณภาพของครู  ปีการศึกษา....................... 
 

ประเด็นการพิจารณา 

(ปริมาณ) 
การ

ปฏิบัติ
(มี/ไม่มี) 

(คุณภาพ) 
ผลการ

ดําเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี) 

รวม
คะแนน 

หมายเหตุ 

1. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครู
และบุคลากรและสามารถสร้างความร่วมมือให้
ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดําเนินงาน 

   

1)การปฏิบัติเป็น
การประเมินด้าน
ปริมาณ 
ถ้ามี = 1 
ไม่มี = 0 
2)ผลการ
ดําเนินงานเป็น
การประเมินด้าน
คุณภาพ 
ถ้ามี = 1 
ไม่มี = 0 
3) นําคะแนนท่ีได้ 
÷ 2 จะได้คะแนน
เฉลี่ยของปีนั้น ๆ 

2. มีการดํ า เนินงานตามวงจร คุณภาพ PDCA 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

   

3. ผู้รับบริการ หรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจ
ระดับสูงตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

   

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดและ
ได้รับการยอมรับจากชุมชน ท้องถ่ิน 

   

5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ ท่ีกําหนด 
และได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภาคข้ึน
ไป 

   

รวมคะแนน     
 
สรุป การพัฒนาคุณภาพของครู ปีการศึกษา......................... เฉลีย่คะแนนได้เท่ากับ  คะแนน 
 
 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แบบ พชร. มฐ 1 ตช. 23 
2. รายงานประเมินตนเองระดับบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 17  การพัฒนาคุณสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู ้



๕๔ 

 

คำอธิบาย  
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาให้สถานศึกษาเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้ พร้อมด้วยโครงสร้าง

และวัสดุอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ท้ังทางวิชาการ และสามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  
 

เลือกอย่างน้อย ๑ กิจกรรม  
๑. สถานศึกษามีการพัฒนาสภาพแวดล้อมปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู ้และเป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๒. สถานศึกษามีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารสถานท่ี ห้องปฏิบัติการ และการจัดหาเครื่องมือ  

อุปกรณ์การศึกษาท่ีเหมาะสม รวมท้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู ้ 
๓.  สถานศึกษามีการพัฒนานําไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. แผนงานและโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีได้รับความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
๒. รายงานผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ 

แผนงานและโครงการในข้อ ๑.  
๓. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องจากชุมชน  

ท้องถ่ิน องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกในระดับต่างๆ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ 
เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรต ิเป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาเลือกกิจกรรมแบบท่ี 2 



๕๕ 

 

 
ตารางท่ี 35. สรุปผลการพัฒนาคุณภาพของครู  ปีการศึกษา .......................... 
 

ประเด็นการพิจารณา 

(ปริมาณ) 
การ

ปฏิบัต ิ
(มี/ไม่มี) 

(คุณภาพ) 
ผลการ

ดําเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี) 

รวม
คะแนน 

หมายเหตุ 

1. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและ
บุคลากรและสามารถสร้างความร่วมมือให้ชุมชน 
องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน 

   

1)การปฏิบัติเป็น
การประเมินด้าน
ปริมาณ 
   ถ้ามี = 1 
   ไม่มี = 0 
2)ผลการ
ดําเนินงานเป็น
การประเมินด้าน
คุณภาพ 
   ถ้ามี = 1 
   ไม่มี = 0 
3) นําคะแนนท่ีได้ 
÷ 2 จะได้คะแนน
เฉลี่ยของปีนั้น ๆ 

2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

   

3. ผู้รับบริการ หรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจ
ระดับสูงตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

   

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดและ
ได้รับการยอมรับจากชุมชน ท้องถ่ิน 

   

5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภาคข้ึนไป    

รวมคะแนน     
 
สรุป การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา .................. เฉลี่ยคะแนนได้เท่ากับ  คะแนน 
 
เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

1. แบบ พชร. มฐ 2 ตช. 18 
2. แบบ พชร. มฐ 2 ตช. 19 
3. แบบ พชร. มฐ 2 ตช. 20 
4. แบบ พชร. มฐ 2 ตช. 21 
5. แบบ พชร. มฐ 2 ตช. 24 

 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 18  การสร้างการมีส่วนร่วม และการขยายโอกาสทางการศึกษา 



๕๖ 

 

คำอธิบาย 
การจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาในอนาคตควรมุ่งเน้นการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้

ในการพัฒนาทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนและสังคมทุกภาคส่วน 
จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง  
 

เลือกอย่างน้อย ๑ กิจกรรม  
๑. การพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และทําประโยชน์ให้แก่ชุมชน  
๒. การสร้างระบบบริหารจัดการท่ีเอ้ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ 
    การเรียนรู ้ 
3. การพัฒนาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับการศึกษา 

              อย่างเท่าเทียม  
๔. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาจากสถานศึกษา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. แผนการสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา  
๒. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนในข้อ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 36. สรุปผลการสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา  ปีการศึกษา ..................... 
 



๕๗ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
(ปริมาณ) 
การปฏิบัติ
(มี/ไม่มี) 

(คุณภาพ) 
ผลการ

ดําเนินงาน
มีคุณภาพ
(มี/ไม่มี) 

รวม
คะแนน 

หมายเหตุ 

1. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและ
บุคลากรและสามารถสร้างความร่วมมือให้ชุมชน 
องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน 

   

1)การปฏิบัติ
เป็นการ
ประเมินด้าน
ปริมาณ 
   ถ้ามี = 1 
   ไม่มี = 0 
2)ผลการ
ดําเนินงานเป็น
การประเมิน
ด้านคุณภาพ 
   ถ้ามี = 1 
   ไม่มี = 0 
3) นําคะแนนท่ี
ได้ ÷ 2 จะได้
คะแนนเฉลี่ย
ของปีนั้น ๆ 

2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

   

3. ผู้รับบริการ หรือผู้รับผลกระทบมีความพึงพอใจ
ระดับสูงตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

   

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดและ
ได้รับการยอมรับจากชุมชน ท้องถ่ิน 

   

5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด/ภูมิภาคข้ึนไป 

   

รวมคะแนน     
 
สรุป การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา .................. เฉลีย่คะแนนได ้

เท่ากับ  คะแนน 
 

เอกสาร/แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
1. แผนการสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสการศึกษา 
2. รายงานผลการดําเนินงานการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครูและบุคลากรและสามารถสร้าง

ความร่วมมือให้ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 



๕๘ 

 

 
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษาได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การ

ประเมินผล การดําเนินงานของสถานศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ การรับรองมาตรฐานด้านการ
อาชีวศึกษา และการประเมิน แบบโดดเด่น โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี ้ 

๓.๑ การรับรองมาตรฐานด้านการอาชีวศึกษา  
การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องได้รับการประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบสามนั้น จะพิจารณาข้อมูลจากการประเมินตัวบ่งชี้ท่ีเชื่อมโยงไปสู่การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพของสถานศึกษา ดังนี ้ 

๑. การประเมินระดับตัวบ่งช้ี  
ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษารอบสาม กําหนดให้ค่าน้ําหนักของทุกตัว

บ่งชี้ เท่ากันท้ังหมด โดยให้คะแนนจากการพิจารณาผลการดําเนินงานจริงของสถานศึกษา โดยกําหนดให้ตัว
บ่งชี้แต่ละตัว มีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  

๒. การคำนวณผลการประเมิน  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ให้นําเสนอโดยการคํานวณผลรายตัวบ่งชี้ คํานวณผลกลุ่มของ              

ตัวบ่งชี ้และ คํานวณตามรายมาตรฐานของกฎกระทรวงฯ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลการประเมินในแต่ละตัว
บ่งชี้ ในการคํานวณ ทศนิยมให้ใช้ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง หากทศนิยมตําแหน่งท่ีสามมีค่าตั้งแต่ .๐๐๕ ข้ึนไปให้
ปัดข้ึน นอกเหนือจากนี้ ให้ปัดเศษท้ิง นอกจากนี้ให้นําเสนอผลการประเมินในภาพรวมเพ่ือใช้พิจารณาในการ
ตัดสินผลและรับรองมาตรฐาน คุณภาพของสถานศึกษาด้วย ดังรายละเอียดในตาราง  

กลุ่มประเภทของตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีท่ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ้
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  ๑-๑๓ ๗๐  
ผลคะแนนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ๑๔ ๑๐  
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ๑๕-๑๘ ๒๐  

ภาพรวม ๑๘ ๑๐๐  
 

๓. การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา  
สมศ. จะให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา เม่ือผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้

มาตรฐาน คุณภาพ สมศ. ตามเกณฑ์ ดังนี ้ 
๑) ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบ่งชี ้มีค่าตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ข้ึนไป  
๒) ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน (๑-๑๓) มีค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป  
๓) ผลการดําเนินงานอย่างน้อย ๑๖ ตัวบ่งชี ้มีค่าคะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

 

 

๓.๒ การประเมินแบบโดดเด่น 



๕๙ 

 

เพ่ือขับเคลื่อนให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นเลิศ 
จึงมีแนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น เพ่ือสร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิด
ความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาทุกระดับ ซ่ึงสถานศึกษาสามารถขอรับการประเมินเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไข
ดังนี ้

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

๙ แห่งก้าวสู่สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม 

เง่ือนไข  
๑) เป็นการประเมินระดับสถานศึกษาตามความสมัครใจ โดยสถานศึกษาเป็นผู้ขอรับการประเมินด้วย 

ตนเอง  
๒) สถานศึกษาท่ีขอรับการประเมินต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอก  

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

ตามปกต ิโดยรับการประเมินแบบโดดเด่นเพ่ิมเติม ดังนั้น สถานศึกษาท่ีขอรับการประเมินยังต้อง
จัดทํารายงานการประเมินตนเองให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้อ่ืนๆ เช่นเดียวกับท่ี
สถานศึกษาอ่ืนรายงาน ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและส่งมายัง สมศ. เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามตามปกต ิ

หลักเกณฑ์  
๑) สถานศึกษาท่ีอยู่ในเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาท่ีขอรับการประเมินต้องเป็นสถานศึกษาท่ี

มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. ในระดับควรปรับปรุง หรือ พอใช้ หรือ 
ระดับด ีเท่านั้น  

๒) สถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาท่ีขอรับการประเมินแบบโดดเด่นนั้น จะเป็น 
สถานศึกษาในระดับการศึกษาเดียวกันหรือต่างระดับกันก็ได ้เช่น สถานศึกษาท่ีขอรับการประเมิน
แบบโดดเด่น เป็นสถานศึกษา ก. มีสถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนา จํานวน ๙ แห่ง เป็น 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๒ แห่ง และโรงเรียน ๗ แห่ง เป็นต้น โดยจะตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกันหรือต่าง
พ้ืนท่ีก็ได ้ 

๓) สถานศึกษาจํานวน ๙ แห่ง ในเครือข่ายการพัฒนาของสถานศึกษาท่ีขอรับการประเมินแบบ 
โดดเด่นนั้น จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณา
ตามกรอบ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเช่นเดียวกับสถานศึกษาอ่ืนๆ ซึ่งต้องมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน ครบท้ัง ๙ แห่ง 

 
 
 

 
 

ข้ันตอน  



๖๐ 

 

๑) สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ือรับการประเมินแบบโดดเด่น ต้องเสนอโครงการแจ้งให ้สมศ.  
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ เดือน หรืออย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา พร้อมด้วยข้อมูลและแผนการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินแบบโดดเด่นตามแนวทางท่ีเลือก เช่น แจ้งรายชื่อ
สถานศึกษาท่ีอยู่ในเครือข่ายการพัฒนาของตน จํานวน ๙ แห่ง พร้อมแผนการพัฒนาสถานศึกษา
ในเครือข่าย และระยะเวลา ท่ีใช้เพ่ือการพัฒนา เพ่ือ สมศ. จะได้จัดกลุ่มสถานศึกษาและ
เตรียมการประเมินเป็นการเฉพาะ เป็นต้น  

๒) คณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
วิชาการหลักท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการ กพพ. กพศ. หรือ กพอ. 

๓)  สมศ. แจ้งผลการพิจารณาแก่สถานศึกษาท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ  
๔)  สถานศึกษาดําเนินการตามแผนงานและรายละเอียดโครงการตามท่ีได้รับความเห็นชอบจาก สมศ.  
๕)  สมศ. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและการประเมินแบบโดดเด่น  
๖)  ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและผลการประเมินแบบโดดเด่น  
๗)  สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินแบบโดดเด่นจะได้รับประติมากรรมคุณภาพ เพ่ือแสดง  
     ณ สถานศึกษา 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
๑) สถานศึกษามีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากสังคมมากข้ึน  
๒) ผู้เรียน ผู้ปกครอง มีแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  
๓) การศึกษาของประเทศไทยจะได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

 

ท้ังนี้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและศักยภาพของสถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาของ
สถานศึกษา ท่ีขอรับการประเมินแบบโดดเด่น จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจน ว่าเป็นสิ่งท่ีได้ดําเนินการร่วมกันจริง 
การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพันธ์หรือเป็นไปตามแผนการพัฒนาท่ีสถานศึกษาท่ีขอรับการประเมินเป็นผู้ริเริ่ม 
ร่วมดําเนินการและกํากับติดตามตลอดระยะเวลาท่ีกําหนด จนเกิดผลต่อการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาคร ู
ผู้บริหาร และพัฒนาสถานศึกษา โดยรวมจนเกิดผลสำเร็จอย่างแท้จริง และสถานศึกษาท้ัง ๙ แห่งมีความ
เข้มแข็งเพียงพอท่ีจะพัฒนาตนเอง สู่ความเป็นเลิศต่อไปได้แม้จะไม่มีสถานศึกษาหลักเป็นผู้ดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่๔ 



๖๑ 

 

กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา 
 

กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบด้วย การจัดคณะผู้ประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การประเมิน ข้ันตอนการประเมินคุณภาพภายนอก การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน 
และ การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้ 
 

๔.๑ การจัดคณะผู้ประเมิน  
ผู้ประเมินภายนอก หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้ทําการประเมิน

ภายนอก (พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สมศ. พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา หมายถึง บุคคล คณะบุคคล องค์กร สมาคมวิชาการหรือ

สมาคม วิชาชีพ หรือผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการฯ กําหนดหรือนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาและมีผู้ประเมินท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดและได้รับการ
รับรองจาก สมศ. ให้ทําการประเมินภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

 

จํานวนผู้ประเมินภายนอกในแต่ละคณะข้ึนอยู่กับขนาดของสถานศึกษาและความหลากหลายของ          
การจัดการศึกษาในแต่ละประเภทวิชาโดยในคณะผู้ประเมินประกอบด้วย ๓ ส่วนเป็นอย่างน้อย คือ                  
๑) ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการประเมิน  ๒) ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพท่ีสถานศึกษาเปิดสอน และ                       
๓) ผู้แทนด้านประกันคุณภาพ ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง  

1. คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

๒. บทบาทหน้าท่ีของผู้ประเมินภายนอก  
ในการประเมินคุณภาพภายนอกผู้ประเมินภายนอกต้องปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยยึดถือบทบาท 

ในลักษณะ “เพ่ือนร่วมวิชาชีพ” และเป็น “กัลยาณมิตร” กับสถานศึกษาและชุมชนท่ีต่างฝ่ายต่างเรียนรู้จาก
กันและกัน หน้าท่ีสําคัญของคณะผู้ประเมินภายนอก มีดังนี ้ 

๑. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สร้างความเข้าใจและเจตคติท่ีถูกต้องให้กับบุคลากรของสถานศึกษาและ  
ผู้เก่ียวข้องกับการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๒. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบหลักฐานข้อมูลเพ่ือยืนยันความเป็นจริงในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา ตามท่ีสถานศึกษาได้รายงานไว้ในรายงานประเมินตนเอง และตามหลักฐานท่ีสะท้อน
สภาพความเป็นจริง ท่ีไม่ได้อยู่ในรายงานการประเมินตนเอง  

๓. ตรวจสอบกระบวนการและวิธีการท่ีสถานศึกษาใช้ในการได้มาซึ่งข้อมูลหลักฐานท่ีระบุในรายงาน  
การประเมินตนเองว่ามีความเหมาะสม ครอบคลุม และน่าเชื่อถือเพียงใด  

4. ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับเป้าหมาย/แผนพัฒนาของสถานศึกษา และมาตรฐาน 
              การศึกษา ท่ี สมศ. กําหนดเพ่ือการประเมินภายนอก รวมท้ังตรวจสอบเป้าหมาย/แผนพัฒนาท่ี  
              สถานศึกษา ควรดําเนินการต่อไป เพ่ือดูความสอดคล้องกับผลการประเมิน 

5. ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประเมินภายนอก และ  
              ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษา เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

 



๖๒ 

 

นอกจากนี้บทบาทหน้าท่ีท่ีสําคัญของผู้ประเมินภายนอกยังมีอีกประการหนึ่ง คือ การให้ความคิดเห็น
เพ่ิมเติมแก่ สมศ. ว่าควรให้การรับรองหรือไม่รับรองคุณภาพของสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร  

๓. จรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก 
ผู้ประเมินภายนอกต้องปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดจรรยาบรรณ

ต่อไปนี้เป็นหลัก  
๑) ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับการประเมินเท่าท่ีจําเป็นและในโอกาสท่ีเหมาะสม  
๒) มีความเท่ียงตรง ยุติธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ 
๓) ต้องไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของตนหรือต่อชื่อเสียงของ สมศ.  
๔) รักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลและสถานศึกษาท่ีได้รับระหว่างการตรวจเยี่ยมและ 
    การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างเคร่งครัด  
5) ไม่รับและไม่เรียกร้องในสิ่งท่ีไม่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา เช่น ไม่รับ  

              อามิสสินจ้าง รางวัล ของขวัญ ของกํานัล การต้อนรับ การรับรอง และการอํานวยความสะดวก              
              จากสถานศึกษาท่ีเกินความจําเป็น 

 ๖) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยใช้ข้อมูลใดๆ ซึ่ง 
     สํานักงาน ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ดําเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
     ทาง ผลประโยชน์ต่อสํานักงาน  
๗)  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนกับ 
     ผู้เรียน สถานศึกษา และประเทศเป็นหลัก  

 
ท้ังนี ้อาจมีการปรับเปลี่ยนจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอกตามความเหมาะสม 

๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูล ถือเป็นข้ันตอนท่ีสําคัญสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสามารถทําได ้

หลายวิธ ีในท่ีนี้นําเสนอ ๓ วิธ ีได้แก่ 
  
1. การศึกษาจากเอกสาร แหล่งข้อมูลเอกสาร ได้แก่ รายงานประจําปีของสถานศึกษา รายงานการ

ประเมินตนเอง รายงานการประชุม รายงานการวิจัยท่ีเก่ียวกับสถานศึกษานั้นๆ เอกสารท่ีรายงานเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เป็นต้น ท้ังนี้อาจรวมถึงป้ายกระดาน แผนท่ี เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน ์           
เป็นต้น 

๒. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดําเนินการสัมภาษณ์บุคคลเป้าหมาย และบันทึก 
ในท่ีนี้ หมายถึง สัมภาษณ์บุคลากรทางการศึกษา เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักศึกษา ผู้ใช้นักศึกษาท่ี 
สําเร็จการศึกษา เป็นต้น แหล่งข้อมูลท่ีเป็นคนอาจมีจํานวนมาก ผู้เก็บรวบรวมจึงต้องคิดพิจารณาว่าจะเลือก
เก็บรวบรวมจากใคร จึงจะได้ข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือมากท่ีสุด ซึ่งการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์อาจใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง การสัมภาษณ์แบบ
กลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น  

 
 



๖๓ 

 

 ๓. การสังเกต เป็นวิธีเก็บข้อมูลโดยตรงจากปฏิกิริยา ท่าทางของกลุ่มเป้าหมาย หรือเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในขณะใดขณะหนึ่ง และจดบันทึกไว้โดยไม่มีการสัมภาษณ์ ได้แก่ 
แหล่งข้อมูลด้านกายภาพของสถานศึกษา แหล่งข้อมูลทางสังคมรอบๆ สถานศึกษา หรืออาจจะเป็นการสังเกต
การจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษา เป็นต้น 

๔.๓ ข้ันตอนการประเมิน 
การประเมินคุณภาพภายนอกมีการดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีสําคัญ ประกอบด้วย ๓ ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนท่ี ๑ ก่อนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ข้ันตอนท่ี ๒ ระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ข้ันตอนท่ี ๓ 
หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 
ข้ันตอนท่ี ๑ ก่อนการตรวจเย่ียมสถานศึกษา 

ข้ันตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คําอธิบาย 

๑.๑ สมศ. 
สมศ. คัดเลือกผู้ประเมินและ
ประกาศรายชื่อสถานศึกษา 

๑. สมศ. คัดเลือกและเตรียมคณะผู้ประเมินรวมท้ัง
กําหนดสถานศึกษาท่ีจะประเมิน 
๒.  สมศ.* แจ้งให้สถานศึกษารับทราบเพ่ือให้ส่ง
รายงานประจําปีหรือ รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ให ้สมศ. ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนรับ 
การประเมิน 

๑.๒. 
สมศ. 

คณะผูป้ระเมิน 

สมศ. จัดส่ง SAR หรือรายงาน
ประจําปีให้ประธานคณะผู้

ประเมิน 

สมศ. จัดส่ง SAR หรือรายงานประจําปี ให้ประธาน
คณะผู้ประเมินนําไปดําเนินการจัดการประเมินต่อไป 

๑.๓ 
คณะ 

ผู้ประเมิน 
ประธานผู้ประเมินเรียกประชุม 
เพ่ือมอบหมายงานให้ผู้ประเมิน 

    ๑. ประธานคณะผูป้ระเมินประชุมเพื่อชี้แจงแนว
ทางการดาํเนินการพร้อมมอบหมายงานให้ผู้ประเมินแตล่ะ
คนได้รับทราบเพื่อนาํไปดําเนนิการวิเคราะห์ SAR 
   ๒. คณะผู้ประเมินดาํเนินการวิเคราะห์ SAR หรือ
รายงานประจาํป ีตามทีไ่ด้รับมอบหมายพร้อมสรุป
ประเด็นการพิจารณาเพื่อส่งมอบให้เลขานกุารคณะผู้
ประเมินนาํไปดําเนนิการจัดเตรียมการประชุมเตรียมความ
พร้อมต่อไป 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คําอธิบาย 



๖๔ 

 

๑.๔ คณะผู้ประเมิน 
คณะผู้ประเมินจัดการประชุม
เพ่ือวางแผนเตรียมการกําหนด

ประเด็นประเมิน 

    คณะผู้ประเมินภายนอกร่วมกันวางแผนการ ตรวจ
เยี่ยม และการประเมินกําหนดตาราง การปฏิบัติงาน
และมอบหมายภาระงานให้ผู้ประเมินภายนอกแต่ละ
คนอย่างชัดเจนและนัดวันท่ีจะไปตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา 

๑.๕ 
คณะผู้ประเมิน
สถานศึกษา 

สถานศึกษาเตรียมความพร้อม
รับการประเมิน 

    ๑. คณะผู้ประเมินแจ้งสถานศึกษาก่อนเข้าประเมิน
ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห ์
   ๒. สถานศึกษารับการประสานจากคณะผู้ประเมิน 
เตรียมเอกสารหลักฐาน และความพร้อมรับ การ
ประเมิน 

 

หมายเหตุ  * สถานศึกษาสามารถทําการทักท้วงคณะผู้ประเมิน โดยทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเสนอ 
                คณะกรรมการฯ สมศ. พิจารณาและผลการพิจารณาถือเป็นข้อสิ้นสุด 
 

ข้ันตอนท่ี ๒ ระหว่างการตรวจเย่ียมสถานศึกษา 

ข้ันตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คำอธิบาย 

๒.๑ คณะผู้ประเมิน 
คณะผู้ประเมินเดินทางไป

สถานศึกษา 

คณะผู้ประเมินเดินทางไปยังสถานศึกษาตามกําหนด
วัน เวลาท่ีได้นัดหมายกับสถานศึกษา ซึ่ง
กําหนดเวลาการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาหนึ่ งๆ                
มีกําหนดระยะเวลา ๓- ๕ วัน 

๒.๒ คณะผู้ประเมิน 

คณะผู้ประเมินประชุมชี้แจง
แนวทางวัตถุประสงค์ของ
การประเมินพร้อมแนว
ทางการดําเนินการ 

ในวันแรก คณะผู้ประเมินจัดประชุมชี้แจงแก่ คณะ
ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาเพ่ือให้ทราบ
กระบวนการและวัตถุประสงค์ของ การประเมิน 
รวมท้ังแจ้งให้ทราบเก่ียวกับแผนและตารางการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการปฏิบัติตนของสถานศึกษา
ระหว่างการตรวจเยี่ยมและ สถานศึกษาเตรียม
เอกสาร หลักฐาน และความพร้อมรับการประเมิน 

๒.๓ คณะผู้ประเมิน 
คณะผู้ประเมินดําเนินการ
ตรวจประเมินตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

    ๑. คณะผู้ประเมินภายนอกทําการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาตามขอบข่ายและประเด็นท่ี
กําหนดไว ้ 
    ๒. คณะผู้ประเมินนําข้อค้นพบหรือข้อมูลท่ีได้
ท้ังหมดมาอภิปรายร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน 
 
 
 

ข้ันตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คำอธิบาย 



๖๕ 

 

๒.๔ 
คณะผู้ประเมิน
สถานศึกษา 

คณะผู้ประเมินเสนอ
ข้อสังเกตและสรุปผลการ
ประเมินด้วยวาจา 

ผู้ประเมินนําเสนอข้อสังเกตด้วยวาจาต่อองค์ประชุม
ของสถานศึกษา** เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ และให้
โอกาสสถานศึกษาชี้แจงในกรณีท่ีสถานศึกษา เห็นว่า
ข้อสังเกตยังไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือ ไม่ครอบคลุม
บางประเด็น แล้วสรุปผลการประเมินเพ่ือนําข้อมูล
ไปเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

หมายเหต ุ  ** ในการรับฟังผลการประเมินด้วยวาจา สถานศึกษาต้องจัดให้มีองค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย  
                 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะคร ูบุคลากร ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา ผู้แทน 
                 ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้แทนชุมชน 
 

ข้ันตอนท่ี ๓ หลังการตรวจเย่ียมสถานศึกษา 

ข้ันตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คำอธิบาย 

๓.๑ 
คณะผู้ประเมิน
สถานศึกษา 

คณะผู้ประเมินจัดทําร่าง
รายงานการประเมินเพ่ือส่ง
ให้สถานศึกษาพิจารณา 

.       1. คณะผู้ประเมิน ร่วมกันจัดทําร่างรายงานผล 
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจากข้อมูล
หลักฐานต่างๆ ท้ังหมดท่ีรวบรวมได้ ตามกรอบของ 
สมศ. 

.       2. คณะผู้ประเมินเสนอร่างรายงานผล การ
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อสถานศึกษาภายใน ๑๕ 
วัน นับจากวันสุดท้ายของการตรวจประเมินฯ เพ่ือให้
สถานศึกษาพิจารณารับรอง (ร่าง) รายงาน การ
ประเมินฯ 

.       3.สถานศึกษาได้รับ (ร่าง) รายงานผลการ
ประเมินและพิจารณารับรอง (ร่าง) รายงานการ
ประเมินฯ ภายใน ๑๕ วันนับจากวันท่ีได้รับ หาก 
พ้นกําหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสถานศึกษายอมรับ 
(ร่าง) รายงานการประเมินฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง 

๓.๒ 
สมศ. 

คณะผู้ประเมิน 

สมศ. พิจารณาร่างรายงาน
การประเมินคุณภาภายนอก

จากคณะผู้ประเมิน 

.     1. คณะผู้ประเมินจัดส่งร่างรายงานฯ ท่ีได้รับ การ
รับรองจากสถานศึกษาให้สมศ. เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายงาน 

.     2. สมศ.จัดส่งร่างรายงานการประเมินให้ผู้ประเมิน
อภิมานตรวจอ่าน 

.     3. สมศ.จัดส่งร่างรายงานการประเมินท่ีได้รับ การ
ตรวจอ่านให้ผู้ประเมินปรับแก้ไขรายงาน ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินอภิมาน 

ข้ันตอน ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม คำอธิบาย 



๖๖ 

 

๓.๓ 
คณะผู้ประเมิน  

สมศ. 

สมศ. พิจารณารับรอง
รายงานและพิจารณารับรอง
มาตรฐานสถานศึกษา 

.      1. คณะผู้ประเมินปรับแก้รายงานการประเมินฯ 
ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินอภิมานพร้อมจัดส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์มายัง สมศ. 

.      2. สมศ. พิจารณารับรองรายงานฯ และพิจารณา
รับรองมาตรฐานสถานศึกษา 

๓.๔ สมศ. 
สมศ. รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาประจําปี 

.      1. สมศ. จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังเผยแพร่รายงาน
ดังกล่าว ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 

.     2. ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของ
สถานศึกษาใดไม่ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนดให้ สมศ. 
จัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงาน 
ต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาท่ีกําหนด 

 

๔.๔ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน 
ในระหว่างและภายหลังการประเมินสถานศึกษาของคณะผู้ประเมินภายนอก สมศ. จะดําเนินการ

กํากับ ดูแลคุณภาพและประเมินผลงานของคณะผู้ประเมิน โดยอาศัยท้ังข้อมูลย้อนกลับจากสถานศึกษาท่ีได้รับ
การประเมินและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ว่าผู้ประเมินได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์และ
ข้อกําหนดของ สมศ. หรือไม่ นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบคุณภาพของผู้ประเมินจากรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา ท่ีคณะผู้ประเมินจัดส่งรายงานฯ มายัง สมศ. 

๔.๕ การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา 
การติดตามผลเป็นข้ันตอนท่ีทําให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษาให้พิจารณาจากรายงานประจําปีท่ีสถานศึกษา
แต่ละแห่ง ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)            
พ.ศ. ๒๕๔๕ และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะผู้ประเมินภายนอกท่ี สมศ. ให้การ
รับรอง รวมท้ังการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนประสาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัดในการประเมินคุณภาพ
ภายใน ตลอดจนการพัฒนา สถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก นอกจากนี้ยัง
ติดตามตรวจสอบวิจัยกรณีตัวอย่าง ว่าสถานศึกษานั้นๆ ได้ใช้ผลการประเมินในการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม่  

 
 


