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ดร.คมศร วงษ์รกั ษา
รองผูอ้ าํ นวยการ สมศ.
ประวัติการศึกษา

-

ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ปริญญาตรี สาขา นิตศิ าสตร์ จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท สาขา สิง่ แวดล้อมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก สาขา การวัดและประเมินผลการศึกษา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางานที่สาํ คัญ
หน่ วยงาน

ตําแหน่ ง

ระยะเวลา

1. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)

รองผูอ้ ํานวยการ

2550 - ปจั จุบนั

2.สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผูอ้ ํานวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและ กทม.

2549-2550

3. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ

2545 - 2549

อาจารย์

2522 - 2543

4. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
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การแบ่ งกลุ่มตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้พืน้ ฐาน หมายถึง ตัวบ่งชีท้ ป่ี ระเมินภายใต้
ภารกิจของสถานศึกษา โดยกําหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การประเมิน บนพื้น ฐานที่ทุ ก สถานศึก ษาต้อ งมีแ ละ
ปฏิบตั ไิ ด้ ซึง่ สามารถชีผ้ ลลัพธ์และผลกระทบได้ดี และ
มีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซึง่ เป็ น
ตั ว บ่ ง ชี้ ท่ี พ ั ฒ น า ม า จ า ก ร อ บ แ ร ก แ ล ะ ร อ บ ส อ ง
ประกอบด้วย ตัวบ่งชีท้ ่ี 1-13
3

การแบ่ งกลุ่มตัวบ่ งชี้
ตั ว บ่ ง ชี้ อั ต ลั ก ษ ณ์ ห ม า ย ถึ ง ตั ว บ่ ง ชี้ ท่ี
ประเมิน ผลผลิต ตามปรัช ญา ปณิ ธ าน พัน ธกิจ และ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั ง้ สถานศึ ก ษา รวมถึ ง
ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่น ทีส่ ่งผลสะท้อนเป็ น
เอกลัก ษณ์ ข องแต่ ล ะสถานศึก ษา โดยได้ร ับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและต้นสังกัด
คือ ตัวบ่งชีท้ ่ี 14
4

การแบ่ งกลุ่มตัวบ่ งชี้
ตัวบ่งชี้ มาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งชี้ท่ี
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของสถานศึ ก ษา โดย
สถานศึกษาเป็ นผู้กําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกัน
ชีแ้ นะ ป้องกัน และแก้ไขปญั หาสังคมตามนโยบายของ
รัฐ ซึ่ง สามารถปรับ เปลี่ย นตามกาลเวลาและสภาพ
ปญั หาสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป ประกอบด้วย ตัวบ่งชีท้ ่ี 15-18
5

ตัวบ่งชี้
1. ผูส้ าํ เร็จการศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องภายใน
1 ปี

5

2. ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าํ เป็นในการทํางาน

5

3. ผูเ้ รียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ

5

4. ผลงานทีเ่ ป็ นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิง่ ประดิษฐ์ของผูเ้ รียนทีไ่ ด้นําไปใช้
ประโยชน์
5. ผลงานทีเ่ ป็ นนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ของครูทไ่ี ด้นําไปใช้
ประโยชน์
กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน

นํ้าหนัก

6. ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพทีส่ ่งเสริมการพัฒนาทักษะของผูเ้ รียน

5

มาตรฐาน
ตามกฎกระทรวงฯ

ผลการจัด
การศึกษา

5
5

7. ผูเ้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง

5

8. ผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
8.1 ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
8.2 ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
9. ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
10. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
11. ผลการบริหารความเสีย่ ง
12. ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
13. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน

10
5
5
5
5
5

การจัดการเรียนการ
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็น
สําคัญ

การบริหาร
จัดการศึกษา

การประกันคุณภาพ
ภายใน

6

ตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริ ม

14. ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและ
จุดเด่นของสถานศึกษา
14.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา ปณิ ธาน
พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
14.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
15. ผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
16. ผลการพัฒนาคุณภาพครู
17. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งเรียนรู้
18. การสร้างการมีสว่ นร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา

นํ้าหนัก

มาตรฐาน
ตามกฎ
กระทรวงฯ

10

ผลการจัด
การศึกษา

5
5
5
5

ผลการจัด
การศึกษา
การบริหาร
จัดการศึกษา

7

ข้ อมูลการดําเนินงานทีใ่ ช้ ประกอบการพิจารณา
1. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ใช้ข้อมูลผลการ
ดําเนินงานเฉลี่ย 3 ปี การศึกษาสุดท้ายก่อนการประเมิน
2. การประเมิ น ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 1-7 ใช้ วิ ธี ก ารคํา นวณผลการ
ดํา เนิ นงานเป็ นร้ อ ยละ แล้ ว เที ย บเป็ นคะแนนตัว บ่ง ชี้ เ ต็ม
5 คะแนน โดยใช้ 20 หาร
3. การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8-18 ใช้วิธีประเมินผลการดําเนินงานทัง้ ในด้านการปฏิบตั ิ

และ ผลการดําเนินงานที่มีคณ
ุ ภาพ ทัง้ นี้ ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาผลการดําเนินงาน
ที่ มีคุณภาพ คือ ข้อความที่ เป็ นตัวอักษรตัวหนาในแต่ ละประเด็นการพิจารณา โดยใน
แต่ละตัวบ่งชี้มีคะแนนเต็ม 10 (คะแนนการปฏิบตั ิ 5 คะแนน คะแนนผลการดําเนินงาน
มีคณ
ุ ภาพ 5 คะแนน) แล้วเทียบเป็ นคะแนนตัวบ่งชี้เต็ม 5 คะแนน โดยใช้ 2 หาร
8

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผูส้ าํ เร็จการศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี

วิธีการคํานวณ
จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาที่ได้งานทํา และ /หรือศึกษาต่อ
และ/หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี

X 100

จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาทัง้ หมด

9

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผูเ้ รียนมีความรู้และทักษะที่จาํ เป็ นในการทํางาน
(ผูส้ าํ เร็จการศึกษามีผลการเรียนด้านพืน้ ฐานวิชาชีพทีไ่ ด้
มาตรฐานเป็ นทีย่ อมรับ)*

วิธีการคํานวณ
จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนด้านวิชาสามัญ
พืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาพืน้ ฐานในรายวิชาทางคอมพิวเตอร์
เฉลี่ยตลอดหลักสูตรตัง้ แต่ 2.50 ขึน้ ไป

X 100

จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาทัง้ หมด
* เป็ นบทเฉพาะการ ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2554 เท่านัน้

10

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผูเ้ รียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กร
ที่เป็ นที่ยอมรับ
(ผูส้ าํ เร็จการศึกษามีผลการเรียนด้านวิชาชีพสาขาวิชาชีพและ
วิชาชีพสาขางานได้มาตรฐานเป็ นทีย่ อมรับ)*

วิธีการคํานวณ
จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนด้านการ
วิชาชีพสาขาวิชาและวิชาชีพสาขางานเฉลี่ยตลอด
หลักสูตรตัง้ แต่ 2.50 ขึน้ ไป

X 100

จํานวนผูส้ าํ เร็จการศึกษาทัง้ หมด
* เป็ นบทเฉพาะการ ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2554 เท่านัน้
11

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็ นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของ
ผูเ้ รียนที่ได้นําไปใช้ประโยชน์

วิธีการคํานวณ
ค่านํ้าหนัก
0.50
0.70
0.90
1.00

ระดับคุณภาพผลงาน
ระดับภายในสถานศึกษา
ระดับจังหวัด, ชุมชน ท้องถิ่น
ระดับภาค
ระดับชาติขึน้ ไป

จํานวนผลงานที่เป็ นโครงงานทางวิชาชีพ
หรื อสิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรี ยนที่ได้ นําไปใช้ ประโยชน์ หรื อได้ รับรางวัล

จํานวนผู้เรี ยนชัน้ ปี สุดท้ าย*
* อยู่ระหว่ างขออนุมัตป
ิ รับแก้ ไขตัวบ่ งชี ้

X 100
12

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงานที่เป็ นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจยั ของครูที่ได้นําไปใช้ประโยชน์

วิธีการคํานวณ
ค่านํ้าหนัก
0.50
0.70
0.90
1.00

ระดับคุณภาพผลงาน
ระดับภายในสถานศึกษา
ระดับจังหวัด, ชุมชน ท้องถิ่น
ระดับภาค
ระดับชาติขึน้ ไป

จํานวนผลงานที่เป็ นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้ างสรรค์
หรื องานวิจัยของครูท่ ไี ด้ นําไปใช้ ประโยชน์
จํานวนครู ประจําทัง้ หมด

X 100
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะของผูเ้ รียน
ประเด็นพิจารณา

1. แต่ละสาขางานมีจาํ นวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของผู้เรียนทัง้ หมด
2. แต่ละสาขางานมีจาํ นวนชัวโมงเฉลี
่
่ยของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่า 16 ชัวโมงต่
่
อปี
3. แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อชุมชนและท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อปี
4. แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อหน่ วยงานหรือองค์กรอื่นไม่น้อยกว่า
2 แห่งต่อปี
5. แต่ละสาขางานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพต่อสถานศึกษาอื่นไม่น้อยกว่า 2 แห่งต่อปี

จํานวนสาขางานที่ดาํ เนินการครบทุกประเด็นพิจารณา
จํานวนสาขางานที่เปิ ดสอนทัง้ หมด

X 100
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผูเ้ รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ประเด็นพิจารณา

1. แต่ละสาขางานมีจาํ นวนผูเ้ รี ยนที่ได้เรี ยนโดยระบบความร่ วมมือในสถานประกอบการ

หรื อหน่วยงานภาคี/เครื อข่ายที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของผูเ้ รี ยนทั้งหมด
2. แต่ละสาขางานมีจาํ นวนชัว่ โมงเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนที่ได้เรี ยน โดยระบบความร่ วมมือใน
สถานประกอบการหรื อหน่วยงานภาคี/เครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมงต่อปี
สําหรับระดับ ปวช. และ ไม่นอ้ ยกว่า 10 ชัว่ โมงต่อปี สําหรับระดับ ปวส. (ร้อยละ 10
ของกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร)
3. แต่ ล ะสาขางานดํา เนิ น การให้ผูเ้ รี ย นที่ เ รี ย นโดยระบบความร่ ว มมื อ ทุ ก คนและได้รั บ
การนิเทศจากครู ฝึกในสถานประกอบการ

จํานวนสาขางานที่ดาํ เนินการตามประเด็นการพิจารณาได้
ครบทุกรายการ

จํานวนสาขางานที่เปิ ดสอนทัง้ หมด

X 100
15

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการปฏิบตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผลการปฏิบตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

ประเด็นการพิ จารณา

1

องค์ประกอบและการได้มาของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและนโยบาย และมี
การกํากับดูแลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
คณะกรรมการสถานศึกษามีการปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีค่ รบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการสถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผน
ประจําปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้ และมีผลการกํากับติ ดตามการประเมิ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างน้ อย ๒ ครัง้ ในรอบวาระการดํารง
ตําแหน่ ง
คณะกรรมการสถานศึกษามีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลให้สถานศึกษา
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทุกประเด็น โดยมีผลการประเมิ นจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มาจากการสรรหาอย่างเป็ นระบบและมีการนําผลการประเมิ นไปปรับปรุง

2
3
4

5

ผลการ
การ
ดําเนิ นงาน
ปฏิ บตั ิ
มีคณ
ุ ภาพ
(มี/ไม่มี)
(ใช่/ไม่ใช่)
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ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการปฏิบตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ผลการปฏิบตั ิ หน้ าที่ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

1
2
3
4
5

ประเด็นการพิ จารณา
มีการเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ของผูบ้ ริหาร ในการ สร้างความร่วมมือกับองค์กรท้องถิน่
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามกรอบ
วิ สยั ทัศน์ (โดยผูต้ รวจสอบภายนอก) เพื่อนําผลการประเมิ นมากําหนดเป้ าหมาย กลยุทธ์ และแผนการ
ดําเนิ นงานให้สอดคล้องต่อความเป็ นจริงและเกิ ดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่ น
มีการสร้างการมีสว่ นร่วมทัง้ ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโดยมีการรับฟังความคิ ดเห็นอย่างต่อเนื่ อง
เช่น การจัดประชุมบุคลากรทัง้ องค์กรอย่างน้ อย 2 ครังต่
้ อปี เป็ นต้น
มีการควบคุมอัตราส่วนครู : ผูเ้ รี ยน ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด ครบทุกสาขางาน
(ผูบ้ ริ หาร อาจแก้ปัญหาด้วยการหาผูส้ อนเพิ่ม เช่น จ้างครู อตั ราจ้าง 9 เดือน หรื อหาผูม้ ีความรู ้ในชุมชนนั้นๆ มาช่วย
สอน เป็ นต้น
มีการกํากับดูแลอัตราส่วนผูส้ าํ เร็จการศึกษา (Success rate) รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษาด้าน
บุคลากร พื้นที่ เครื่ องมือ อุปกรณ์และทรัพยากรอื่น ให้เกิดความคุม้ ค่าในการจัดการศึกษาอย่ างต่อเนื่อง
มีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการจนเกิดผลสัมฤทธิ ์อย่างเป็ น
รูปธรรมอย่างชัดเจน และเป็ นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ผลการ
การ
ดําเนิ นงาน
ปฏิ บตั ิ
มีคณ
ุ ภาพ
(มี/ไม่มี)
(ใช่/ไม่ใช่)
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ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

1
2
3
4
5

ประเด็นการพิ จารณา
มีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาํ เป็ น ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็ น
ปัจจุบนั เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิ จ สังคม สถานประกอบ การและตลาดแรงงาน
นักเรียนนักศึกษา แผนการเรียน บุคลากร งบประมาณ ครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานที่
เป็ นต้น
ฐานข้อมูลและอุปกรณ์การใช้งานมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบและการ
เข้าถึงข้อมูลทําได้อย่างสะดวก
มีการจัดลําดับความสําคัญและความปลอดภัยในการใช้งาน และผูใ้ ช้
งานทุกระดับมีความเข้าใจและสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อการใช้งานได้จริ ง
มีการใช้ข้อมูลเป็ นพืน้ ฐานในการบริ หารจัดการและตัดสิ นใจ (ใช้แผนงาน
โครงการประกอบการตัดสิ นใจ เช่น มี MIS หรือไม่ ) จนเกิดผลในทางปฏิบัติอย่ าง
สมํา่ เสมอ
มีระบบป้ องกันและระบบการสํารองข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพสูง

ผลการ
การ
ดําเนิ นงาน
ปฏิ บตั ิ
มีคณ
ุ ภาพ
(มี/ไม่มี)
(ใช่/ไม่ใช่)

18

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

1
2
3
4
5

ประเด็นการพิ จารณา
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมพัฒนาฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ รวมทัง้ การให้ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณอย่างน้อย ร้อยละ 75 ต่อปี อย่าง
ต่อเนื่ อง
สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รบั ทุนการศึกษาหรือทุนวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์จากหน่ วยงานทัง้ ภายในและภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี อย่างต่อเนื่ อง
สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รบั การพัฒนาโดย มีโครงการ
แลกเปลีย่ นบุคลากรร่วมกับสถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 5
ต่อปี อย่างต่อเนื่ อง
สถานศึกษามีการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รบั การประกาศเกียรติคุณยกย่องใน
ด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชน ท้องถิน่ จนถึงระดับชาติอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี อย่าง
ต่อเนื่ อง
สถานศึกษามีการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่
เหมาะสมกับความเป็ นครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 75 ต่อปี อย่างต่อเนื่ อง

ผลการ
การ
ดําเนิ นงาน
ปฏิ บตั ิ
มีคณ
ุ ภาพ
(มี/ไม่มี)
(ใช่/ไม่ใช่)
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ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการบริหารความเสี่ยง
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

1
2
3
4
5

ประเด็นการพิ จารณา
ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีสว่ นร่วมในการค้นหาและระบุความเสีย่ งด้านความปลอดภัยภายใน
สถานศึกษา มีการยอมรับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการสร้างสรรค์ รวมทัง้ มีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่ วยงานมีการป้องกันและ
ควบคุมความเสีย่ งด้วยตนเองอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุงเพือ่ ลดความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ โดยสามารถควบคุม
ความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่ อง
ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีสว่ นร่วมในการค้นหาและระบุความเสีย่ งความเสีย่ งด้านทะเลาะวิวาท มี
การยอมรับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการสร้างสรรค์รวมทัง้ มีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่ วยงานมีการป้องกัน/ควบคุมความเสีย่ ง
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุงเพือ่ ลดความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้
ลดลงอย่างต่อเนื่ อง
ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีสว่ นร่วมในการค้นหาและระบุความเสีย่ งความเสีย่ งด้านสิง่ เสพติด มี
การยอมรับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการสร้างสรรค์รวมทัง้ มีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่ วยงานมีการป้องกัน/ควบคุมความเสีย่ ง
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุงเพือ่ ลดความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้
ลดลงอย่างต่อเนื่ อง
ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีสว่ นร่วมในการค้นหาและระบุความเสีย่ งความเสีย่ งด้านสังคม มีการ
ยอมรับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการสร้างสรรค์รวมทัง้ มีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่ วยงานมีการป้องกัน/ควบคุมความเสีย่ งด้วย
ตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุงเพือ่ ลดความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง
อย่างต่อเนื่ อง
ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาจากทุกส่วนงานมีสว่ นร่วมในการค้นหาและระบุความเสีย่ งความเสีย่ งด้านการพนันและ
การมัวสุ
่ ม มีการยอมรับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการสร้างสรรค์รวมทัง้ มีมาตรการให้ครูและบุคลากรในทุกหน่ วยงานมีการป้องกัน/
ควบคุมความเสีย่ งด้วยตนเองอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องและมีการแก้ไขปรับปรุงเพือ่ ลดความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ โดยสามารถควบคุม
ความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่ อง

ผลการ
การ
ดําเนิ นงาน
ปฏิ บตั ิ
มีคณ
ุ ภาพ
(มี/ไม่มี)
(ใช่/ไม่ใช่)
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ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ
1

2
3
4
5

ประเด็นการพิ จารณา
มีการสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กบั ผูเ้ รียน ครู และบุคลากร ทุกคนใน
สถานศึกษาอย่างสมํา่ เสมอ
มีการร่วมกันกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การประกันคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบตั งิ านและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูเ้ รียน ครูและบุคลากร โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมมีการเผยแพร่และทําความเข้าใจในเป้ าหมาย
กลยุทธ์การประกันคุณภาพ มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของผูเ้ รียน ครูและบุคลากร ให้สาธารณชนรับทราบ
มีการปฏิบตั ใิ ห้ได้ตามเป้าหมาย กลยุทธ์ทไ่ี ด้วางไว้โดยผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร นักเรียน มีส่วนร่วม
ในการดําเนิ นการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากร ทัง้ รายบุคคลและกลุ่มบุคคลในส่วนงาน
ต่างๆ ของสถานศึกษา ครบทุกมาตรฐานและตัวบ่งชีพ้ ร้อมทัง้ รายงานให้สาธารณชนและหน่ วยงาน
ต้นสังกัดรับทราบ
มีผลการปฏิบตั งิ านบรรลุเป้าหมายและมาตรฐานทีก่ ําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีแนวทางหรือ
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี แี ละสร้างสรรค์สามารถเป็ นแบบอย่างให้กบั สถานศึกษา หน่ วยงานหรือองค์กรอื่น

การ
ปฏิ บตั ิ
(มี/ไม่มี)

ผลการ
ดําเนิ นงานมี
คุณภาพ
(ใช่/ไม่ใช่)

21

ตัวบ่งชี้ที่ 13 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิ จารณา

ผลประเมินมาตรฐานทีว่ า่ ด้วยผลการจัดการศึกษาเพิม่ ขึน้ และเปลี่ยนระดับ
คุณภาพสูงขึ้น
ผลประเมินมาตรฐานทีว่ า่ ด้วยการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ น
สําคัญเพิม่ ขึน้ และเปลี่ยนระดับคุณภาพสูงขึ้น
ผลประเมินมาตรฐานทีว่ า่ ด้วยการบริหารจัดการศึกษาเพิม่ ขึน้ และเปลี่ยน
ระดับคุณภาพสูงขึ้น
ผลประเมินมาตรฐานทีว่ า่ ด้วยการประกันคุณภาพภายในเพิม่ ขึน้ และเปลี่ยน
ระดับคุณภาพสูงขึ้น
ผลประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาเพิม่ ขึน้ และเปลี่ยนระดับคุณภาพ
สูงขึ้น

ผลการ
การ
ดําเนิ นงาน
ปฏิ บตั ิ
มีคณ
ุ ภาพ
(มี/ไม่มี)
(ใช่/ไม่ใช่)
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ตัวบ่งชี้ที่ 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและ
จุดเด่นของสถานศึกษา
14.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตัง้ สถานศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิ จารณา
ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีสว่ นร่วมในการกําหนดแผนปฏิบตั งิ านโดยระบุเป้าหมาย
และกลยุทธ์ทส่ี อดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ การดําเนินงานของสถานศึกษา โดยได้รบั การ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
มีการสร้างระบบการมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียน และบุคลากรในการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ทก่ี าํ หนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิ บตั ิ อย่างต่อเนื่ อง
มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และประชาคมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
ไม่น้อยกว่าละ 75
ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์การจัดตัง้ สถานศึกษา และเกิ ดผล
กระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่ นขึน้ ไป
ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะทีเ่ ป็ นไปตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจด้านผูเ้ รียนตามทีส่ ถานศึกษากําหนด และ
เป็ นที่ยอมรับของชุมชน ท้องถิ่ น

ผลการ
การ
ดําเนิ นงาน
ปฏิ บตั ิ
มีคณ
ุ ภาพ
(มี/ไม่มี)
(ใช่/ไม่ใช่)
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ตัวบ่งชี้ที่ 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและ
จุดเด่นของสถานศึกษา
14.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

1
2
3
4
5

ประเด็นการพิ จารณา
ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีสว่ นร่วมในการกําหนดจุดเน้น จุดเด่น รวมทัง้ กําหนด
แผนปฏิบตั งิ านโดยระบุเป้าหมายและกลยุทธ์การดําเนินงาน โดยได้รบั การเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา
มีการสร้างระบบการมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียน และบุคลากรในการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ ทีก่ าํ หนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิ บตั ิ อย่างต่อเนื่ อง

ผลการ
การ
ดําเนิ นงาน
ปฏิ บตั ิ
มีคณ
ุ ภาพ
(มี/ไม่มี)
(ใช่/ไม่ใช่)

มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถานศึกษา และประชาคมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
ไม่น้อยกว่าละ 75
ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น และเกิ ดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่ นขึน้ ไป
สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น และได้รบั รางวัลจากองค์กรภายนอกที่แสดงถึงการยอมรับ
ในเอกลักษณ์นัน้

24

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
เลือกอย่างน้ อย 1 กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

การพัฒนาผูเ้ รียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพัฒนาผูเ้ รียนให้เข้าใจมาตรฐานและระบบคุณภาพด้วยกิจกรรม
การส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนด้านสุขภาพทัง้ ร่างกายและจิตใจ
การพัฒนาผูเ้ รียนด้านความคิดสร้างสรรค์
การพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามพร้อมในการเป็ นสมาชิกสังคมอาเซียน

เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

ประเด็นการพิ จารณา
มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้ รียน ครูและบุคลากร และสามารถสร้างความร่วมมือให้

ผลการ
การ
ดําเนิ นงาน
ปฏิ บตั ิ
มีคณ
ุ ภาพ
(มี/ไม่มี)
(ใช่/ไม่ใช่)

1 ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิ นงาน
2 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้ วนสมบูรณ์

3 ผูร้ บั บริการหรือผูร้ บั ผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูงตัง้ แต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชีท้ ก่ี ําหนด และได้รบั การยอมรับจากชุมชม ท้องถิ่น
5 ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชีท้ ก่ี ําหนด และได้รบั การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป

25

ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาคุณภาพครู
เลือกอย่างน้ อย 1 กิจกรรม
1. การพัฒนาครูให้จดั การเรียนการสอนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพการพัฒนาเกณฑ์
2. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านครูให้เชือ่ มโยงกับผลสัมฤทธิ ์ของผูเ้ รียน
3. การสร้างความร่วมมือกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และผูท้ รงคุณวุฒใิ นชุมชน/
สถานประกอบการเพือ่ เป็ นผูส้ อนและพัฒนาการเรียนรู้
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

ประเด็นการพิ จารณา
มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้ รียน ครูและบุคลากร และสามารถสร้างความร่วมมือให้

ผลการ
การ
ดําเนิ นงาน
ปฏิ บตั ิ
มีคณ
ุ ภาพ
(มี/ไม่มี)
(ใช่/ไม่ใช่)

1 ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิ นงาน
2 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้ วนสมบูรณ์

3 ผูร้ บั บริการหรือผูร้ บั ผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูงตัง้ แต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชีท้ ก่ี ําหนด และได้รบั การยอมรับจาก ชุมชม ท้องถิ่น
5 ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชีท้ ก่ี ําหนด และได้รบั การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งเรียนรู้
เลือกอย่างน้ อย 1 กิจกรรม
1. สถานศึกษามีการพัฒนาสภาพแวดล้อมปรับแต่งภูมทิ ศั น์ให้สวยงาม เอือ้ ต่อการเรียนรู้ และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
2. สถานศึกษามีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน อาคารสถานที่ ห้องปฏิบตั กิ าร และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์การศึกษา
ทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุ นการเรียนรู้
3. สถานศึกษามีการพัฒนานําไปสูก่ ารเป็ นแหล่งเรียนรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน (กรณี เลือกกิจกรรมที่ 1 หรือ 2)
ข้อ

ประเด็นการพิ จารณา
มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้ รียน ครูและบุคลากร และสามารถสร้างความร่วมมือให้

ผลการ
การ
ดําเนิ นงาน
ปฏิ บตั ิ
มีคณ
ุ ภาพ
(มี/ไม่มี)
(ใช่/ไม่ใช่)

1 ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิ นงาน
2 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้ วนสมบูรณ์

3 ผูร้ บั บริการหรือผูร้ บั ผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูงตัง้ แต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชีท้ ก่ี ําหนด และได้รบั การยอมรับจาก ชุมชม ท้องถิ่น
5 ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชีท้ ก่ี ําหนด และได้รบั การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งเรียนรู้
เลือกอย่างน้ อย 1 กิจกรรม
1. สถานศึกษามีการพัฒนาสภาพแวดล้อมปรับแต่งภูมทิ ศั น์ให้สวยงาม เอือ้ ต่อการเรียนรู้ และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
2. สถานศึกษามีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน อาคารสถานที่ ห้องปฏิบตั กิ าร และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์
การศึกษาทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุ นการเรียนรู้
3. สถานศึกษามีการพัฒนานําไปสูก่ ารเป็ นแหล่งเรียนรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน (กรณี เลือกกิจกรรมที่ 3)
ข้อ

ประเด็นการพิ จารณา

1
2
3

การมีสว่ นร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาทีก่ ่อให้เกิ ดวัฒนธรรมที่ดี
อาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งสวยงาม อย่างมีคณ
ุ ค่าทางสุนทรีย์
ปรับแต่งและรักษาภูมทิ ศั น์ให้สวยงามตามธรรมชาติ และเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม
มีพน้ื ทีท่ างวัฒนธรรมทีเ่ อือ้ และส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิ จกรรมอย่าง
สมํา่ เสมอ
มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผูเ้ รียนทัง้ องค์กร และมีค่าตัง้ แต่ 3.51 ขึน้ ไป
จากคะแนนเต็ม 5

4
5

ผลการ
การ
ดําเนิ นงาน
ปฏิ บตั ิ
มีคณ
ุ ภาพ
(มี/ไม่มี)
(ใช่/ไม่ใช่)
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ตัวบ่งชี้ที่ 18 การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา
เลือกอย่างน้ อย 1 กิจกรรม
1. การพัฒนาระบบงานของสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งเรียนรูแ้ ละทําประโยชน์ให้แก่ชุมชน
2. การสร้างระบบบริหารจัดการทีเ่ อือ้ ให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
3. การพัฒนาระบบเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ เพือ่ ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รบั การศึกษาอย่างเท่าเทียม
4. การพัฒนาระบบการเรียนรูท้ เ่ี ปิดโอกาสให้ผพู้ กิ ารและผูด้ อ้ ยโอกาสได้รบั การศึกษาจากสถานศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ

ประเด็นการพิ จารณา
มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้ รียน ครูและบุคลากร และสามารถสร้างความร่วมมือให้

ผลการ
การ
ดําเนิ นงาน
ปฏิ บตั ิ
มีคณ
ุ ภาพ
(มี/ไม่มี)
(ใช่/ไม่ใช่)

1 ชุมชน องค์กรภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิ นงาน
2 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ครบถ้ วนสมบูรณ์

3 ผูร้ บั บริการหรือผูร้ บั ผลกระทบมีความพึงพอใจระดับสูงตัง้ แต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชีท้ ก่ี ําหนด และได้รบั การยอมรับจาก ชุมชม ท้องถิ่น
5 ผลการดําเนินงานบรรลุตามตัวบ่งชีท้ ก่ี ําหนด และได้รบั การยอมรับในระดับ จังหวัด/ภูมิภาคขึ้นไป
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การรับรองมาตรฐานด้ านการอาชีวศึกษา
1. ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบ่งชี้ มีคา่
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป
2. ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชีพ้ น้ื ฐาน
(1-13) มีคา่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไป
3. ผลการดําเนินงานอย่างน้อย 16 ตัวบ่งชี้ มีคา่
คะแนนตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไป
กลุ่มประเภทของตัวบ่งชี้

ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ผลคะแนนตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
ผลรวมคะแนนตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ภาพรวม

ตัวบ่งชี้ที่

1-13
14
15-18

18

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

70
10
20

100
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การประเมินแบบโดดเด่ น
แนวทาง “1 ช่วย 9”
สถานศึ ก ษาที่ ข อรับ การประเมิ น จะเป็ น
แกนนํ าให้ กบั สถานศึกษาที่ อยู่ในเครือข่ายการ
พั ฒ นาอี ก 9 แห่ ง ก้ า วสู่ ส ถานศึ ก ษาที่ มี
คุณ ภาพและได้ ร บั การรับ รองมาตรฐานจาก
สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
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การประเมินแบบโดดเด่ น
เงื่อนไข
1. เป็ นการประเมินระดับสถานศึกษาตามความสมัครใจ
2. สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินต้องได้รบั การรับรอง
มาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ของ สมศ. ในระดับดีมากเท่านัน้

3. สถานศึ ก ษาที่ ขอรับ การประเมิ นแบบโดดเด่ น จะ
ได้ ร ับ การประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม
ตามปกติ โดยรับการประเมินแบบโดดเด่นเพิ่มเติม
32

การประเมินแบบโดดเด่ น
หลักเกณฑ์
1. สถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาต้องเป็ นสถานศึกษา
ทีม่ ผี ลการประเมินรอบสองของ สมศ. ในระดับต้องปรับปรุง
ระดับควรปรับปรุง ระดับพอใช้ หรือ ระดับดี เท่านัน้
2. สถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาจะเป็ นสถานศึกษา
ในระดับการศึกษาเดียวกันหรือต่างระดับกันก็ได้
3. สถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาต้องมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเพิ่มขึน้
ครบทัง้ 9 แห่ง
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