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(ร่าง) กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่แนวใหม่ 

ด้านการอาชีวศึกษา 
(ส ำหรบัหลักสตูรระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ) 

(ฉบับปรบัปรงุ  วันที่ 18 กรกฎำคม ๒๕๖๒) 
(ฉบับไดร้ับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร สมศ. ครั้งที่ 5/2562 วนัพฤหัสบดีที ่8 สงิหำคม 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) 
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๑. กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพภายนอก 
๑.๑ เป้าหมาย 

มีมำตรฐำนส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ติดตำม 
และตรวจสอบคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยค ำนึงถึงบริบทของสถำนศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำ
ชำติ และมำตรฐำนระดับสำกล พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของช ำติต่อ
รัฐบำลอย่ำงต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้เกิดกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ 

 

๑.๒ กรอบแนวคิดหลัก  
กำรก ำหนดมำตรฐำน เกณฑ์และวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกมีแนวคิดหลัก ๒ ประกำร อันเป็นบทบำท

ที่ส ำคัญของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) คือ 
1) กำรประเมินคุณภำพภำยนอกต้องมีควำมเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำและ

หน่วยงำนต้นสังกัดในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้ำหมำยมำตรฐำนที่ก ำหนดและร่วม
รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำท่ีเกิดข้ึน (Accountability) 

2) กำรประเมินคุณภำพภำยนอกต้องมีควำมท้ำทำยและช่วยกระตุ้นหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เกิดกำรส่งเสริม
กำรยกระดับคุณภำพของสถำนศึกษำสู่สำกลตำมนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำของรัฐบำล เพ่ือกำรบรรลุ
เป้ำหมำยทั้งในระดับชำติและระดับนำนำชำติ (Empowerment) 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

กรอบแนวคิดหลักของกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
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๒. แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
๒.๑ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก  
  แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

1) แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำนศึกษำอ่ืนที่จัดกำรเรียน
กำรสอนอำชีวศึกษำในระบบ และระบบทวิภำคี  

2) แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำอำชีวศึกษำหรือสถำนศึกษำอ่ืนที่จัดกำร
ฝึกอบรมวิชำชีพ 

3) แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำบันอำชีวศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ 
ปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 

 

 กำรพัฒนำกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ส ำนักงำนได้
ด ำเนินงำนแบบบูรณำกำรร่วมกันกับหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือให้มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกันแบบบูรณำกำรกับ
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และแนวคิดของสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกเน้นกำรประเมินผลลัพธ์ตำมพันธกิจและมำตรฐำนในระดับสถำนศึกษำ ซึ่งใช้ข้อมูลพ้ืนฐำน
ร่วมกันกับหน่วยงำนต้นสังกัด และสอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพภำยใน นอกจำกนี้ กำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกอำจพิจำรณำประเด็นควำมเป็นนำนำชำติของสถำนศึกษำ โดยกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ประกอบด้วย ๓ ด้ำน  ได้แก่  

 ด้ำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
 ด้ำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 ด้ำนที่ ๓ กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ 
ทั้ง ๓ ด้ำน มีดังนี ้

ด้าน ค าอธิบายองค์ประกอบ 

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์

พระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ .ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๖ 
ให้กำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพต้องเป็นกำรจัด
กำรศึกษำในด้ำนวิชำชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติและแผนกำรศึกษำแห่งชำติเพ่ือผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคนในด้ำนวิชำชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี รวมทั้งเป็นกำรยกระดับกำรศึกษำวิชำชีพให้สูงขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยน ำควำมรู้
ในทำงทฤษฎีอันเป็นสำกลและภูมิปัญญำไทยมำพัฒนำผู้รับ
กำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติและมีสมรรถนะ
จนสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบ
อำชีพโดยอิสระได้ โดยผู้ส ำเร็จกำรศึกษำต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำคุณธรรม มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพของหลักสูตรใน 
แต่ละระดับและแต่ละสำขำวิชำ สำขำงำน  

การจัดการอาชีวศึกษา 

สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ
อ ำ ชี ว ศึ ก ษ ำ แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ ต ำ ม ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ร ะ เบี ย บ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผล
กำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน และก ำกับดูแล ให้
ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดยใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงครบถ้วน 
สมบูรณ์ มีกำรพัฒนำรำยวิชำ หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่หรือกลุ่ม
วิชำเพ่ิมเติมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน และมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำม
แนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม และนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด
มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รวมทั้งกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม 
สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ 

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ทัน
ต่อ เทคโน โลยีพร้อมทั้ งมีกำรสร้ำงนวัตกรรม  สิ่ งประดิษฐ์  
งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย และร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ 
เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
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๒.๒ รายละเอียดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกเฉพาะประเภทสถานศึกษา 
 
 

ด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
ค าอธิบาย 

พระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๖ ให้กำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ
ต้องเป็นกำรจัดกำรศึกษำในด้ำนวิชำชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติเพ่ือผลิตและพัฒนำก ำลังคนในด้ำนวิชำชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็น  
กำรยกระดับกำรศึกษำวิชำชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยน ำควำมรู้ในทำง
ทฤษฎีอันเป็นสำกลและภูมิปัญญำไทยมำพัฒนำผู้รับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติและ  
มีสมรรถนะจนสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอำชีพโดยอิสระได้ โดยผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำคุณธรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสำขำวิชำ สำขำงำน  
พิจารณาจาก 

   ๑.๑ ควำมรู้ 
๑.๒ ทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

  ๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 
แนวทางการพิจารณา : ด้ำนคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ ในประเด็นดังต่อไปนี้  

๑) ควำมเหมำะสมเป็นไปได้ พิจำรณำจำกกำรก ำหนดเป้ำหมำย/เกณฑ์ในกำรพิจำรณำคุณลักษณะ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำท่ีพึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับบริบทและสภำพจริงของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

๒) ควำมเชื่อถือได้ พิจำรณำจำกกระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน กับผลกำรตรวจสอบจำก
สภำพจริงหรือหลักฐำนเชิงประจักษ์ โดยใช้ข้อมูลหลำยแหล่ง ในเชิงตรวจสอบยืนยัน แล้วพิจำรณำควำมสอดคล้อง
ของผลกำรตัดสิน ว่ำสอดคล้องกันมำกน้อยเพียงใด อันสะท้อนควำมเชื่อถือได้ของผลกำรประเมิน  
 ๓) ประสิทธิผล  พิจำรณำจำกผลกำรพัฒนำสมรรถนะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์ของ  
แต่ละระดับชั้น และบริบทของสถำนศึกษำ โดยผู้เรียนมีพัฒนำกำรดีข้ึน เมื่อเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ หรือสำมำรถ
รักษำระดับคุณภำพที่สูงอยู่แล้วให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน รวมถึงกำรมีนวัตกรรม /เป็นแบบอย่ำงที่ดี โดย
พิจำรณำจำกแนวคิด วิธีกำรหรือกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ สำมำรถน ำมำใช้เพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใน  
กำรแก้ไขปัญหำ หรือพัฒนำตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เป็นแบบอย่ำงท่ีดีได้ 

๔) นวัตกรรม  (Innovation)  หรือ เป็นแบบอย่ำงที่ดี  (Best-Practice)   
 ๔ .๑ ) นวัตกรรม  (Innovation) หมำยถึง แนวคิดหรือวิธีกำรที่น ำมำใช้ในกำรปฏิบัติ เพ่ือ
แก้ปัญหำ หรือเพ่ือกำรพัฒนำ ซึ่งท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กระบวนกำร หรือองค์กร อย่ำงเห็นได้ชัด 
เป็นกำรพัฒนำต่อยอด เพ่ิมมูลค่ำ มีเป้ำหมำยในเชิงบวก ซึ่ งมีเกณฑ์กำรพิจำรณำ คือ มีควำมสร้ำงสรรค์  
(C – Creative) มีควำมใหม่ในบริบทนั้น ๆ (N – New) มีคุณค่ำมีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้
อย่ำงเหมำะสม (A – Adaptive)  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
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   ๔.๒) เป็นแบบอย่างที่ดี  (Best-Practice) หมำยถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ท ำ
ให้สถำนศึกษำประสบควำมส ำเร็จ หรือสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพ  
มีหลักฐำนของควำมส ำเร็จปรำกฏชัดเจน โดยมีกำรสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน กำรปฏิบัติ ตลอดจนควำมรู้
และประสบกำรณ์ มีร่องรอยหลักฐำนเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ 
 
วิธีการพิจารณาระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 

ดีเยี่ยม 

สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ได้อย่ำงเหมำะสม เป็นไปได้ กระบวนกำรและผล 
กำรประเมินคุณภำพมีควำมเชื่อถือได้ เป็นไปตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด
ครบถ้วน ผู้ เรียนมีพัฒนำกำรดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมหรือเป็น
แบบอย่ำงที่ดีได ้

ดีมำก 

สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ได้อย่ำงเหมำะสม เป็นไปได้ กระบวนกำรและผล 
กำรประเมินคุณภำพมีควำมเชื่อถือได้ เป็นไปตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด
ครบถ้วน ผู้เรียนมีพัฒนำกำรดีข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

ดี 

สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ได้อย่ำงเหมำะสม เป็นไปได้ กระบวนกำรและผล 
กำรประเมินคุณภำพมีควำมเชื่อถือได้ เป็นไปตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด
ครบถ้วน 
 

พอใช้ 

สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ได้อย่ำงเหมำะสม เป็นไปได้ กระบวนกำรและผล 
กำรประเมินคุณภำพมีควำมเชื่อถือได้ ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด แต่ 
ไม่ครบถ้วนในบำงประเด็น 

ปรับปรุง 
สถำนศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำอำชีวศึกษำท่ีพึงประสงค์ได้ตำมเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ 
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ด้านที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ค าอธิบาย 
 สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับตำมหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม 
สนับสนุน และก ำกับดูแล ให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดยใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียน  
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงครบถ้วน สมบูรณ์ มีกำรพัฒนำรำยวิชำ หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่หรือกลุ่มวิชำ
เพ่ิมเติมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และมีกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม และนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม  
สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ  
ทุกระดับ        
พิจารณาจาก 

  ๒.๑ ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
๒.๒ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

   ๒.๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   ๒.๔ ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ   
 
แนวทางการพิจารณา : ด้ำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ในประเด็นดังต่อไปนี้  

๑) ควำมเป็นระบบ พิจำรณำจำกกระบวนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ และมีควำม
ต่อเนื่องยั่งยืน โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย กำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน กำรก ำกับ 
ติดตำม ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง 

๒) ควำมเชื่อถือได้ พิจำรณำจำกกระบวนกำรและผลกำรประเมินที่สถำนศึกษำประเมินตนเองกับผลกำร
ตรวจสอบจำกสภำพจริงหรือหลักฐำนเชิงประจักษ์  โดยใช้ข้อมูลหลำยแหล่ง ในเชิงตรวจสอบยืนยัน  
แล้วพิจำรณำควำมสอดคล้องของผลกำรตัดสิน ว่ำสอดคล้องกันมำกน้อยเพียงใด อันสะท้อนควำมเชื่อถือได้ของ  
ผลกำรประเมิน  
 ๓) ประสิทธิผล พิจำรณำจำกผลของกำรบริหำรและกำรจัดกำรอำชีวศึกษำที่ครอบคลุมในด้ำนกำรพัฒนำ
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ  กำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ครูผู้สอน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริ กำรชุมชนและจิต
อำสำ ระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร ฯลฯ  ตำมเป้ำหมำย หรือวัตถุประสงค์ที่
สถำนศึกษำก ำหนด รวมถึงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรมี
นวัตกรรม/เป็นแบบอย่ำงที่ดี โดยพิจำรณำจำก แนวคิด วิธีกำร หรือกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ สำมำรถน ำมำใช้
เพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในกำรแก้ไขปัญหำ หรือพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงกว่ำเดิม เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ผู้อื่นได้ 
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 ๔) นวัตกรรม  (Innovation)  หรือ เป็นแบบอย่ำงที่ดี  (Best-Practice)   
 ๔.๑) นวัตกรรม (Innovation) หมำยถึง แนวคิดหรือวิธีกำรที่น ำมำใช้ในกำรปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหำ 
หรือเพ่ือกำรพัฒนำ ซึ่งท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กระบวนกำร หรือองค์กร อย่ำงเห็นได้ชัด เป็นกำร
พัฒ นำต่อยอด  เพ่ิมมูลค่ ำ  มี เป้ ำหมำย ใน เชิ งบวก  ซึ่ งมี เกณ ฑ์ กำรพิจำรณ ำ คือ  มีควำมสร้ ำงสรรค์  
(C – Creative) มีควำมใหม่ในบริบทนั้น ๆ (N – New)  มีคุณค่ำมีประโยชน์ (V – Value-Added)  และปรับใช้ได้
อย่ำงเหมำะสม (A – Adaptive)  
   ๔.๒) เป็นแบบอย่างที่ดี (Best-Practice) หมำยถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ท ำ
ให้สถำนศึกษำประสบควำมส ำเร็จ หรือสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพ  
มีหลักฐำนของควำมส ำเร็จปรำกฏชัดเจน โดยมีกำรสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน กำรปฏิบัติ ตลอดจนควำมรู้
และประสบกำรณ์ มีร่องรอยหลักฐำนเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ 
 
วิธีการพิจารณาระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 

ดีเยี่ยม 

สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำที่เป็นระบบ 
ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพ 
มีควำมเชื่อถือได้  กระบวนกำรบริหำรจัดกำรมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
มีนวัตกรรมหรือแบบอย่ำงที่ดีให้กับสถำนศึกษำอ่ืนได้ และส่งผลต่อกำรยกระดับ
คุณภำพผู้เรียน 

ดีมำก 

สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำที่เป็นระบบ  
ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพ 
มีควำมเชื่อถือได้ กระบวนกำรบริหำรจัดกำรมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง และ
ส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน  

ดี 
สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำที่เป็นระบบ  
ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพมี
ควำมเชื่อถือได้ ส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน  

พอใช้ 
สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำที่เป็นระบบ  
ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพ 
มีควำมเชื่อถือได้ แต่ไม่ครบถ้วนในบำงประเด็น  

ปรับปรุง 
สถำนศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำได้
ตำมเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ 

 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
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ด้านที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย 
 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ทันต่อเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีกำรสร้ำงนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย และร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   
พิจารณาจาก 

   ๓.๑ ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
๓.๒ ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  

 
แนวทางการพิจารณา : ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ในประเด็นดังต่อไปนี้  
 ๑) ควำมเป็นระบบ พิจำรณำจำกกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
จัดกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และชุมชน ตำมควำมสนใจของ
ผู้เรียน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดเนื้อหำสำระและกิจกรรมเสริมหลักสูตร สร้ำงโอกำสกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงผู้เรียนอย่ำงสร้ำงสรรค์ บริหำรจัดกำรชั้นเรียน จัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน ก ำหนดวิธีกำร
และออกแบบเครื่องมือในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ มีกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ 
เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง รวมทั้งครูมีกำรพัฒนำตนเอง และพัฒนำวิชำชีพครูอย่ำง
ต่อเนื่อง 
    ๒) ควำมเชื่อถือได้ พิจำรณำจำกกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ของครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำกับผล 
กำรตรวจสอบจำกสภำพจริงหรือหลักฐำนเชิงประจักษ์ โดยใช้ข้อมูลหลำยแหล่ง ในเชิงตรวจสอบยืนยัน  
แล้วพิจำรณำควำมสอดคล้องของผลกำรตัดสิน ว่ำสอดคล้องกันมำกน้อยเพียงใด อันสะท้อนควำมเชื่ อถือได้ของ 
ผลกำรประเมิน  
 ๓) ประสิทธิผล  พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนของครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่ครอบคลุมในกำรสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน กำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ ตำมเป้ำหมำย หรือ
วัตถุประสงค์ที่สถำนศึกษำก ำหนด รวมถึงกำรมีนวัตกรรม/เป็นแบบอย่ำงที่ดี โดยพิจำรณำจำก แนวคิด วิธีกำร 
หรือกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ สำมำรถน ำมำใช้เพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในกำรแก้ไขปัญหำ หรือพัฒนำด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงกว่ำเดิม เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ผู้อื่นได้ 

๔) นวัตกรรม  (Innovation)  หรือ เป็นแบบอย่ำงที่ดี  (Best-Practice)   
 ๔.๑) นวัตกรรม (Innovation) หมำยถึง แนวคิดหรือวิธีกำรที่น ำมำใช้ในกำรปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหำ 
หรือเพ่ือกำรพัฒนำ ซึ่งท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กระบวนกำร หรือองค์กร อย่ำงเห็นได้ชัด เป็นกำร
พัฒนำต่อยอด เพ่ิมมูลค่ำ มีเป้ำหมำยในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑ์กำรพิจำรณำ คือ มีควำมสร้ำงสรรค์  (C – Creative) 
มีควำมใหม่ในบริบทนั้น ๆ (N – New) มีคุณค่ำมีประโยชน์ (V – Value-Added) และปรับใช้ได้อย่ำงเหมำะสม 
(A – Adaptive)  
   ๔.๒) เป็นแบบอย่างที่ดี  (Best-Practice) หมำยถึง รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนกำรปฏิบัติที่ท ำ
ให้สถำนศึกษำประสบควำมส ำเร็จ หรือสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
มีหลักฐำนของควำมส ำเร็จปรำกฏชัดเจน โดยมีกำรสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน กำรปฏิบัติ ตลอดจนควำมรู้
และประสบกำรณ์ มีร่องรอยหลักฐำนเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
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วิธีการพิจารณาระดับคุณภาพ 

 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 

ดีเยี่ยม 

สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่เป็น
ระบบ ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมิน
คุณภำพมีควำมเชื่อถือได้ กระบวนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้มีพัฒนำกำร
อย่ำงต่อเนื่อง มีนวัตกรรมหรือแบบอย่ำงที่ดีให้กับสถำนศึกษำอ่ืนได้ และส่งผล
ต่อกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน 

ดีมำก 

สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่เป็น
ระบบ ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมิน
คุณภำพมีควำมเชื่อถือได้ กระบวนสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้มีพัฒนำกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง และส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน 

ดี 
สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่เป็น
ระบบ ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมิน
คุณภำพมีควำมเชื่อถือได้ ส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน  

พอใช้ 
สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่เป็น
ระบบ ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด กระบวนกำรและผลกำรประเมิน
คุณภำพมีควำมเชื่อถือได้ แต่ไม่ครบถ้วนในบำงประเด็น  

ปรับปรุง 
สถำนศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่ง 
กำรเรียนรู้ได้ตำมเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ 
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๓. เกณฑ์การพิจารณาระดับท้าทาย 
 เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ ท้ำทำย (Challenging) เป็นเกณฑ์ส่งเสริมเพ่ือยกระดับของสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำจำกมำตรฐำนระดับขั้นพ้ืนฐำนสู่เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับท้ำทำย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของ
หน่วยงำนต้นสังกัด กระทรวงศึกษำธิกำรและรัฐบำล อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำเพ่ือ
ยกระดับมำตรฐำนสู่ระดับสำกล ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
อย่ำงยั่งยืน  แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 
C 3 (International Accreditation) สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพและได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานประเมินคุณภาพด้านการอาชีวศึกษาในระดับสากล  ซึ่งหน่วยงำนดังกล่ำวต้องได้รับ 
กำรยอมรับทั้งจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และ สมศ. โดยพิจำรณำระดับคุณภำพตำมที่สถำนศึกษำได้รับกำรับรองจำก
หน่วยงำนนั้นๆ  

ระดับ ความท้าทาย ค าอธิบาย 
C3 International 

Accreditation 
 สถำนศึกษำได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกหน่วยงำนกำร

ประเมินคุณภำพในระดับนำนำชำติ เช่น Asia Pacific Accreditation 
and Certification Commission (APACC) ห รื อ  European 
Quality Assurance In VET Towards New Eco Skills And 
Environmentally Sustainable Economy (EQVET-US) ฯลฯ 

 
C 2 (National Aspiration) สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพได้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย 
การปฏริูปการศึกษา หรือบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติ เช่น นโยบำยประเทศไทย ๔.๐ 
(New S – curve) ฯลฯ  

ระดับ ความท้าทาย ค าอธิบาย 
C2 National 

Aspiration 
 

สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
หรือบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำของชำติ เช่น นโยบำย
ประเทศไทย ๔.๐ ฯลฯ 

 
  



 
 

12 
 

C 1 (National Needs) สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือกระทรวงศึกษาธิการ ยกตัวอย่ำงเช่น นโยบำยตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗9 ยุทธศำสตร์
ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
(สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ)  
 

ระดับ ความท้าทาย ค าอธิบาย 
C1 National Needs สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด/กระทรวง 

ศึกษำธิกำร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำมำรถท ำงำนใน
สำขำที่ส ำเร็จกำรศึกษำหรือประกอบอำชีพอิสระที่ในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
สำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำภำยใน ๑ ปี  หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ หรือ 
สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคี ฯลฯ 
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