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คาํนํา 
 

 ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)         
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๙ กาํหนดให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. ทาํหนา้ท่ีพฒันาเกณฑว์ิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาํการประเมินผลการ
จดัการศึกษาเพื่อใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคาํนึงถึงความมุ่งหมายหลกัการ และแนวทาง
จดัการศึกษาในแต่ละระดบั 
 ในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ใชรู้ปแบบกลัยาณมิตรประเมิน โดยประสงคท่ี์จะให้เป็นการ
ประเมินเพ่ือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือใหเ้กิดวิถีชีวิตคุณภาพ และสงัคมไดต้ระหนกัวา่ 
การศึกษาเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของทุกภาคส่วน 
 ระบบการประกนัคุณภาพ มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหลายฝ่ายและแต่ละหน่วยงานไดนิ้ยามศพัทข้ึ์นตาม
ความจาํเป็นของการใชง้าน สมศ. ในฐานะท่ีเป็นองคก์รรับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของชาติจึง
จดัทาํหนงัสืออภิธานศพัทก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา (QA Glossary) ข้ึนเพ่ือสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการ
ดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ใชเ้ป็นคู่มือของสถานศึกษา รวมถึงผูป้ระเมินและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบั 
 สมศ. ขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท่ีร่วมกันจดัทาํหนังสืออภิธานศพัท์การประกนัคุณภาพ
การศึกษาเล่มน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่หนงัสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
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สารบญั 
 

หนา้ 
คาํนาํ 
สารบญั  
บทนาํ            13 
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หมวด ก 
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ (Thai Qualifications Framework)      17 
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ        17 
(Thai Qualifications Framework for Vocational Education) 
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ       17 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education) 
การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั        17 
(Learner – centered Approach) 
กระบวนการเกบ็ขอ้มูลท่ีเป็นมาตรฐาน        18 
(Standardized Data Collection Process) 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก        18 
(External Quality Assessment Process) 
กลยทุธ์ (Strategy)          18 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         19 
(Thai Language Learning Area) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Learning Area)      20 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (Arts Learning Area)       20 
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(Social Studies, Religion and Culture Learning Area) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา        20 
(Physical Education Learning Area) 
การจดัการศึกษาโดยครอบครัวหรือบา้นเรียน       21 
(Home School Provision) 
การจดัประสบการณ์ปฐมวยั         21 
(Early Childhood Experience-based Provision) 
การจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (Private University Extension)  21 
การจดัประสบการณ์แบบบูรณาการ        21 
(Integrated Experience Provision) 
การตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม         22 
(Participatory Decision-making) 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา        22 
(Monitoring and Auditing of Educational Quality) 
การติดตามผลการพฒันาของสถานศึกษา        22 
(Monitoring of Institutional Development)  
การตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม         22 
(Participatory Decision-making) 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา        22 
(Monitoring and Auditing of Educational Quality) 
การติดตามผลการพฒันาของสถานศึกษา        22 
(Monitoring of Institutional Development) 
การบริหาร/การจดัการความเส่ียง (Risk Management)      23 
การบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management)      23 
การบูรณาการ (Integration)         23 
การประกนัคุณภาพการศึกษา         23 
(Educational Quality Assurance) 
การประเมินการสอน (Teaching Assessment)        24 
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การประเมินเพ่ือยนืยนัสภาพจริง          25 
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การเผยแพร่ผลงานวิจยัในท่ีประชุมวิชาการระดบันานาชาติ      26 
(International Conference Research Papers) 
การพฒันาคุณภาพการศึกษา         26 
(Educational Quality Development) 
การพฒันาเดก็แบบองคร์วม (Holistic Child Development)      27 
การพฒันาสถานศึกษาจากผลประเมินคุณภาพ       27 
(Institutional Development Based on the Result of Quality Assessment) 
การพฒันาสุนทรียภาพ (Aesthetic Development)       27 
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา       27 
(Parental Participation in Educational Management) 
การรายงานพฒันาการเดก็ (Child Development Report)      27 
การเรียนการสอนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์        27 
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การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง         28 
(Learning by Doing) 
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๑๑ 
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๑๓ 

บทนํา 
 

๑. ความเป็นมา 
เน่ืองดว้ยศพัทด์า้นการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นศพัทว์ิชาการท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัระบบ 

และการจดัการศึกษาหลายระดบั ตั้งแต่ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปฐมวยั ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา) ดา้น
การอาชีวศึกษา และระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงการประกนัคุณภาพภายในดาํเนินการโดยตน้สังกดัหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ เช่น สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) 
สํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
(กศน.) สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สภาการพยาบาล กองบญัชาการการศึกษา ๓ เหล่าทพั 
และกองบญัชาการการศึกษาสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ สาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) และสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีสํานกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซ่ึงกาํกบัดูแลและประเมินคุณภาพการบริหารจดัการศึกษาภาครัฐ 

สมศ. เป็นหน่วยงานกาํกบัดูแลการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งระบบ จึงไดจ้ดัทาํหนงัสืออภิธาน 
ศพัท์การประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมเขียนคาํอธิบายในรูปแบบของพจนานุกรม เพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัอนัจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาและตอบสนองความสนใจของนกัเรียน 
นกัศึกษา นกัวิชการ ครู อาจารย ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา ตลอดจน
ประชาชน ทัว่ไป 

ในการดาํเนินการคร้ังน้ี สมศ. อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร สมศ. คราว
ประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๓ เม่ือวนัท่ี ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานข้ึนสองชุด ทาํหนา้ท่ีจดัทาํ
หนงัสืออภิธานศพัทก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา (QA GLOSSARY) ดงัน้ี 

ชุดท่ีหน่ึง 
คณะกรรมการจัดทาํหนังสืออภิธานศพัท์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยคาํสั่งท่ี ๔๖/๒๕๕๓             

ลงวนัท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 
 

ประธานคณะกรรมการบริหาร สมศ.   ท่ีปรึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ท่ีปรึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  ท่ีปรึกษา 
ผูอ้าํนวยการ สมศ.     ประธานกรรมการ 
 



 
 

 
๑๔ 

ศาสตราจารยน์ายแพทยอ์ดุลย ์วิริยเวชกลุ   กรรมการ 
ศาสตราจารยน์ายแพทยว์ฒิุชยั ธนาพงศธร   กรรมการ 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.กิตติชยั วฒันานิกร  กรรมการ 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ กาํจร สุนพงษศ์รี   กรรมการ 
นางทิพย ์นิลนพคุณ     กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวอรุณี รุ่งเรือง     ผูช่้วยเลขานุการ 
นางศิริพร เสนามนตรี     ผูช่้วยเลขานุการ 

 

ชุดท่ี สอง 
คณะทํางานจัดทําหนังสืออภิธานศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษาโดยคําสั่งท่ี  ๔๗/๒๕๕๓                  

ลงวนัท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
 

ผูอ้าํนวยการ สมศ.     ประธานคณะทาํงาน 
นางทิพย ์นิลนพคุณ     รองประธานคณะทาํงาน 
ดร.วราภรณ์ สีหนาท     คณะทาํงาน 
เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาระบบราชการหรือผูแ้ทน 
(นางสาวขนิษฐา สุดกงัวาล)    คณะทาํงาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือผูแ้ทน 
(ดร.วิษณุ ทรัพยส์มบติั)     คณะทาํงาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือผูแ้ทน 
(นางสาวพฒัน์ศจักร อรรถศิลป์)    คณะทาํงาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือผูแ้ทน 
(ดร.อรสา ภาววิมล)     คณะทาํงาน 
ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาเอกชนหรือผูแ้ทน 
(นางสาวสุกลัยา อนุชิตไพลิน)    คณะทาํงาน 
นางศิริพร เสนามนตรี     คณะทาํงาน 
นางสาววีรนุช ทองแดง     คณะทาํงาน 
นางมณีรัตน ์จนัทนา     คณะทาํงาน 
นางสาวสร้อยหวาย พดัเงิน    คณะทาํงาน 



 

 

นางสาวก
นางสุฑา
นายศกัดา
นางสาวน
นางสาวอ
นางสาวพ
นายกิตติ
รูปแบบข
 

 ข
 ข
 ข

 ข
๒. ห

๒
หลกัการจ
ของราชบ
กาํหนด โ

๒
คาํท่ีมีคว
เขา้ใจท่ีถู

๒

การศึกษา
ท่ีอธิบาย

วา่ความห

 

กรวิกา ชูพลสั
ทิพย ์ถ่ินวฒัน
า ศรีภูมี  
นภาภร ส่งแส
อรุณี รุ่งเรือง 
พรรณทิพย ์หน
กนัตพงศ ์ศรีบ
ของการดาํเนิน

ขั้นท่ี ๑ การป
ขั้นท่ี ๒ คดัเลื
ขั้นท่ี ๓ ประชุ

คาํอธิ
ขั้นท่ี ๔ จดัพิม
หลกัเกณฑ์กา
๒.๑ การประม
จดัทาํศพัทบ์ญั
บณัฑิตยสถา
โดยถือความห
๒.๒ การคดัเล
วามหมายสังเ
กตอ้ง 
๒.๓ การเขียน

๒.๓
าไดอ้ยา่งถูกต้
ความหมายเพี

๒.๓
หมายนั้นใชเ้ฉ

     

สตัว ์   
นากลู  

  
สง   

  
นุนวงษ ์  
บวันาํ  
นงาน มีดงัน้ี 

ระมวลและรว
อกคาํศพัทเ์ส
ชุมเชิงปฏิบติัก
ธิบายและสรุป
มพเ์ผยแพร่ 
ารดาํเนินงาน 
มวลและรวบ
ญญติัของราช
น คือ คิด คน้
หมายท่ีใชใ้นก
ลือกศพัท ์เลือ
ขป เฉพาะระ

นคาํอธิบายศพั
.๑ การจดัทาํค
ตอ้งตามประส
พียงไม่ก่ีบรรทั
.๒ คาํศพัทบ์า
ฉพาะระดบักา

= พระราชบั
  กฎหมาย

 
 
 
 
 
 
 

วบรวมคาํศพั
นอต่อกรรมก
การในระดบัก
ปเสนอท่ีประช

 
รวมศพัท ์ดาํเ
บณัฑิตยสถาน
นหา ทั้งจากเอ
การประกนัคุณ
อกคาํศพัทท่ี์ใช
ะดบัการศึกษ

พท ์
คาํอธิบายศพัท
สงคจึ์งอธิบายค
ทดักเ็ขา้ใจได ้ 

างคาํมีท่ีใชเ้ฉพ
รศึกษาใด หรื

ญัญติัการศึกษ
ย กฎกระทรวง

 

๑๕ 

 ค
 ค
 ค
 ค
 ค
 ค
 ค

ท ์
การเพ่ือพิจารณ
การศึกษาต่างๆ
ชุมพิจารณารับ

เนินการตามป
น และหลกักา
อกสาร รายงา
ณภาพการศึกษ
ชใ้นการประกั
าจะแสดงคาํอ

ทแ์ต่ละคาํ มีค
ความหมายขอ
 แต่บางคาํตอ้
พาะ จะแสดง
รือนาํมาจากก

ษาแห่งชาติ 
งศึกษาธิการ ส

คณะทาํงาน 
คณะทาํงาน 
คณะทาํงาน 
คณะทาํงาน 
คณะทาํงานแล
คณะทาํงานแล
คณะทาํงานแล

ณาความถูกตอ้
ๆ เพื่อรวบรวม
บรอง 

ประกาศราชบณั
ารจดัทาํคาํอธิ
น หนงัสือ เว็
ษาเป็นหลกั 
กนัคุณภาพกา
อธิบายหรือตั

วามมุ่งหมายเ
องศพัท ์โดยถื
งอธิบายหลาย
สญัลกัษณ์ไว้
ฎหมาย กฎกร

สกอ. 

ละเลขานุการ 
ละผูช่้วยเลขาน
ละผูช่้วยเลขาน

องเหมาะสม แ
มความคิดเห็น

ณัฑิตยสถาน 

ธิบายศพัทพ์จน
วบ็ไซต์ต่างๆ 

รศึกษา เพื่อป
ตวัอย่างประก

เพ่ือใหใ้ชศ้พัท
ถือเอาความเขา้
ยบรรทดัจึงเข้
วห้นา้ความหม
ระทรวงใด ดงั

 
นุการ 
นุการ 

และครอบคลุ
นเก่ียวกบัคาํศั

 พ.ศ.๒๕๔๒
นานุกรมเฉพา
 และรวบรวม

ประโยชน์ในก
กอบ เพื่อก่อใ

ทใ์นการประก
าใจเป็นเกณฑ
า้ใจ 
มาย เพื่อใหผู้ใ้
งน้ี 

ม 
ศพัท ์จดัทาํ 

  เร่ือง 
าะสาขาวิชา
มคาํศพัท์มา

การนาํไปใช ้ 
ห้เกิดความ

กนัคุรภาพ 
ฑ ์คือ บางคาํ

ใชไ้ดท้ราบ 



 

 

๒
ค
๒
๒

 
 
 
 
 

=

=

  
๒.๓.๓ คาํศพั
คาํอธิบายเป็น
๒.๓.๔ คาํศพั
๒.๔ การเรียง

= การศึกษาป

= การศึกษาขั้

= การอาชีว
 = การอุดมศึ

= สมศ. 
พท์บางคาํมีอ
นชุดของคาํหรื
พทท่ี์มีรูปศพัท์
งลาํดบัศพัท ์ไ

ปฐมวยั 

ั้นพ้ืนฐาน 

วศึกษา 
ศึกษา 

ธิบายเพ่ิมเติม
รือมียอ่หนา้เพ่ิ
ทต่์างกนัและมี
ดเ้รียงคาํศพัท์

 

๑๖ 

มเฉพาะสาํหรั
พ่ิมเติม 
มีความหมายใ
ท ์ตามลาํดบัอกั

รับการประเมิ

กลเ้คียงกนั จะ
กษรไทยดงัน้ี 

มินในแต่ละร

ะบอกคาํท่ีใช้
 

ะดบัการศึกษ

ใ้กลเ้คียงไวใ้น

ษา จะจดัทาํ

นตอนทา้ย 



 
 

 
๑๗ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thai Qualifications Framework) 
 หมายถึง มาตรฐานเพ่ือการประกนัคุณภาพของผูเ้รียนในแต่ละระดบัคุณวุฒิและสาชาวิชาเพ่ือใชเ้ป็น
หลักในการจัดทาํมาตรฐานด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตผูส้ําเร็จ
การศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาต ิ
(Thai Qualifications Framework for Vocational Education) 

หมายถึง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๒ ตอ้งครอบคลุมอย่างน้อย        
๓ ดา้น คือ ๑) มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทาํงาน ๒) มีทกัษะการ
ส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาการเรียนรู้และการปฏิบติังาน การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยกุต์ใชต้วัเลข การจดัการและการพฒันางาน และ ๓) มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาในระดบัคุณวฒิุการศึกษาวิชาชีพ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education) 
 หมายถึง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๒ ตอ้งครอบคลุมอยา่งนอ้ย 
๕ ดา้น คือ ๑) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ๒) ดา้นความรู้ ๓) ดา้นทกัษะทางปัญญา ๔) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศสาํหรับสาขา / สาขาวิชาท่ีเนน้ทกัษะทางปฏิบติัตอ้งเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะพิสยั 
การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั 
(Learner – centered Approach) 
 หมายถึง กระบวนการจดัการศึกษาท่ีถือว่าผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด เนน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ และพฒันา
ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง รวมทั้งมีการฝึกและปฏิบติัในสภาพจริงของการทาํงาน เช่ือมโยง ประยกุตส่ิ์งท่ีเรียนรู้เขา้
กบัสงัคม มีการจดักิจกรรมการและกระบวนการใหผู้เ้รียนไดคิ้ด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรคส่ิ์ง
ต่าง ๆ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ โดยสะทอ้นจากการท่ีผูเ้รียนสามารถ
เลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทาํโครงงานหรือช้ินงานตามความสนใจในขอบเขตเน้ือหาของวิชานั้น ๆ 
 
 
 
 
 



 
 

 
๑๘ 

 รูปแบบการจดัการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญัมีหลายรูปแบบ เช่น 
๑. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
๒. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
๓. การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivist Learning) 
๔. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Self Study) 
๕. การเรียนรู้จากการทาํงาน (Work-based Learning) 
๖. การเรียนรู้ท่ีเนน้การวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ (Research-based Learning) 
๗. การเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) 

กระบวนการเกบ็ข้อมูลทีเ่ป็นมาตรฐาน 
(Standardized Data Collection Process) 
 หมายถึง ความถูกตอ้งเหมาะสมของการวดั การเก็บขอ้มูล คุณภาพของเคร่ืองมือ ซ่ึงควรมีการระบุใน
รายงานและหรือบนัทึกภาคสนาม ในส่วนของการประเมิน ผูป้ระเมินจะใชก้ารสงัเกตสภาพจริงหรือใชวิ้ธีศึกษา
จากเอกสารท่ีใชใ้นการปฏิบติังานจริงหรือท่ีไดรั้บการรับรองความถกูตอ้งจากสถานศึกษา โดยการสมัภาษณ์เป็น
ขอ้มูลเพ่ิมเติม เพ่ือแสดงถึงการประเมินจากสภาพหรือการประเมินเชิงประจกัษ ์
กระบวนการประเมนิคุณภาพภายนอก 
(External Quality Assessment Process) 
 หมายถึง กระบวนการในการประเมินคุณภาพภายนอกประกอบดว้ย ๓ ระยะ คือ ก่อนการตรวจเยี่ยม 
ระหว่างการตรวจเยี่ยมและหลงัการตรวจเยี่ยม ซ่ึงในแต่ละระยะมีความสาํคญัอย่างยิ่งเสมอต่อผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก ท่ีตอ้งถูกตอ้ง เท่ียงตรง น่าเช่ือถือสามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาตน้สงักดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ หรือนาํผลการประเมินคุณภาพนอกไปใช้
พฒันาการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง 
กลยุทธ์ (Strategy) 
 หมายถึง แนวทางหรือวิธีทาํงานท่ีดีท่ีสุด เพ่ือใหส้ถานศึกษาบรรลุวตัถุประสงค ์ภารกิจและวิสัยทศัน์ท่ี
กาํหนดไว ้โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในกรอบระยะเวลาท่ีตอ้งการ 
 
 
 
 
 



 
 

 
๑๙ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
(Occupations and Technology Learning Area) 
 หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถ มีทกัษะในการทาํงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีสาระสําคญัในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การดาํรงชีวิตและครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การส่ือสาร และการอาชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
(Mathematics Learning Area) 
 หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางของการเรียนคณิตศาสตร์ ซ่ึงมุ่งให้ไดเ้รียนรู้
คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ืองซ่ึงมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพฒันาความคิดของมนุษย์ ทาํให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ย่างถ่ีถว้น
รอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้การเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระน้ี มีสาระหลกัท่ีจาํเป็น คือ จาํนวนและการดาํเนินการ การวดั เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ขอ้มูล และ
ความน่าจะเป็นรวมทั้งทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(Foreign Languages Learning Area) 
 หมายถึง  กลุ่มสาระการเ รียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางท่ี มุ่งพัฒนาผู ้เ รียนให้มี เจตคติท่ีดี ต่อ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใชภ้าษาต่างประเทศส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้  ประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน รวมทั้งมีความเขา้ใจเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลกและ
สามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสงัคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยสาระสาํคญัไดแ้ก่ 
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ภาษาและวฒันธรรม ภาษาและความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และภาษากบั
ความสมัพนัธ์กบัชุมชนและโลก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(Thai Language Learning Area) 
 หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางซ่ึงแสดงถึงการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของชาติ เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติใหมี้
ความเป็นไทย ใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจและความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือใน
การแสวงหาความรู้ ติดต่อธุรกิจการงาน การพฒันาอาชีพ และเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ถือเป็น
สมบติัลํ้าค่าควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ ์และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝน



 
 

 
๒๐ 

จนชาํนาญในการใชเ้พ่ือการส่ือสาร การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเพ่ือในไปใชใ้นชีวิตจริง ซ่ึงตอ้งเรียนรู้
ทั้งการอ่านการเขียน การฟัง การดู และการพดู หลกัการใชภ้าษาไทย รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ (Science Learning Area) 
 หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางเป็นกลุ่มสาระท่ีมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ มีทกัษะสาํคญัในการคน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และแกไ้ขปัญหาท่ีหลากหลาย ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยไดก้าํหนด
สาระสาํคญัให้เรียนรู้ คือ ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการดาํรงชีวิต ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้มสารและสมบติัของสาร แรง
และการเคล่ือนท่ี พลังงาน กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (Arts Learning Area) 
 หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางซ่ึงแสดงถึงการมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดความรู้
ความเขา้ใจ มีทกัษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงออกอยา่ง
อิสระ ในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบดว้ยสาระสาํคญั คือ ทศันศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  
(Social Studies, Religion and Culture Learning Area) 
 หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางเป็นกลุ่มสาระท่ีว่าดว้ยการอยูร่่วมกนัในสงัคมท่ีมี
ความเช่ือสัมพนัธ์กนัและมีความแตกต่างกนัอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองเขา้กบับริบท
สภาพแวดล้อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสม ได้
กาํหนดใหเ้รียนรู้สาระต่าง ๆ ไดแ้ก่ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการดาํเนินชีวิตใน
สงัคม เศรษฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และภูมิศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
(Physical Education Learning Area) 
 หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางเป็นกลุ่มสาระท่ีว่าดว้ยภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์
ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม ทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ ซ่ึงเก่ียวโยงกบัทุกมิติของชีวิตมีทกัษะปฏิบติัดา้น
สุขภาพจนเป็นกิจนิสยั เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนใหย้ ัง่ยืนซ่ึงไดก้าํหนดใหมี้สาระ
ท่ีเรียนรู้ไดแ้ก่ การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์ชีวิตและครอบครัวการเคล่ือนไหว การออกกาํลงักาย 
การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกนัโรค รวมทั้งความ
ปลอดภยัในชีวิต 
 



 
 

 
๒๑ 

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือบ้านเรียน 
(Home School Provision) 
 หมายถึง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีครอบครัวจัดโดยสิทธิคุม้ครองตามกฏหมาย ซ่ึงมีรูปแบบการจัด
การศึกษาแบบใดแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูปแบบของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั สามารถเทียบโอนผลการศึกษาได ้
การจัดประสบการณ์ปฐมวยั 
(Early Childhood Experience-based Provision) 
 หมายถึง การจดัการศึกษา การจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มการจดัวสัดุอุปกรณ์ ส่ิงจาํลองและส่ือต่างๆ ท่ีมี
ลักษณะและคุณสมบัติเหมาะสมกับเด็กสําหรับการทํากิจกรรมตอบสนองต่อสถานการณ์นั้ นๆ จนเกิด
ประสบการณ์ต่างๆ ตามวตัถุประสงคข์องผูจ้ดั เพ่ือส่งเสริมพฒันาการให้ครบทุกดา้นทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สงัคม สติปัญญาและส่งเสริมพฒันาเดก็ใหพ้ร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดบัต่อไป 
การจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ (Public University Extension) 
 หมายถึง การจดัการเรียนการสอนในสถานท่ีอ่ืนใด ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ซ่ึงไม่ใช่ท่ีตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ งของ
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๒ 
การจัดการศึกษานอกสถานทีต่ั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Private University Extension) 
 หมายถึง การจดัการเรียนการสอนในสถานท่ีอ่ืนใดของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงไม่ใช่สถานท่ีตั้ง
ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษา
นอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑ 
การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 
(Integrated Experience Provision) 
 หมายถึง การจดัประสบการณ์ท่ีนาํความรู้ ความคิดรวบยอด ทกัษะและประสบการณ์สําคญัทั้งมวลท่ี
ผูเ้รียนจะไดรั้บจากสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาเช่ือมโยงผสมผสานเขา้ดว้ยกนัอยา่งมีความหมายและสามารถนาํไป
ประยุกต์ใชใ้นชีวิตจริงได ้การจดัประสบการณ์แบบบูรณาการเป็นการลดความซํ้ าซ้อน ความไม่สัมพนัธ์และ
ความไม่ต่อเน่ืองขององคค์วามรู้ ทกัษะ และประสบการณ์สาํคญั 
 
 
 
 



 
 

 
๒๒ 

การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Decision-making) 
 หมายถึง การพิจารณาขอ้มูลและแสวงหาทางเลือกหลายๆ ทางแลว้เลือกทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะช่วยใหบ้รรลุ
เป้าหมายหรือแกปั้ญหาไดส้าํเร็จ เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เขา้มามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจในการบริหารและการดาํเนินงานของสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางออ้ม 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(Monitoring and Auditing of Educational Quality) 
 หมายถึง กระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฎิบติัตามแผนการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา และจดัทาํรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 
การติดตามผลการพฒันาของสถานศึกษา 
(Monitoring of Institutional Development)  
 หมายถึง การติดตามผลท่ีเป็นขั้นตอนสําคญัซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีกระบวนการกาํกบั ติดตาม ดูแลใหมี้การนาํขอ้คน้พบ ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการประเมิน
ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพ 
การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Decision-making) 
 หมายถึง การพิจารณาขอ้มูลและแสวงหาทางเลือกหลายๆ ทางแลว้เลือกทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะช่วยใหบ้รรลุ
เป้าหมายหรือแกปั้ญหาไดส้าํเร็จ เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เขา้มามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจในการบริหารและการดาํเนินงานของสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางออ้ม 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(Monitoring and Auditing of Educational Quality) 
 หมายถึง กระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฎิบติัตามแผนการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา และจดัทาํรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 
การติดตามผลการพฒันาของสถานศึกษา 
(Monitoring of Institutional Development) 
 หมายถึง การติดตามผลท่ีเป็นขั้นตอนสําคญัซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีกระบวนการกาํกบั ติดตาม ดูแลใหมี้การนาํขอ้คน้พบ ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการประเมิน



 
 

 
๒๓ 

ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาโดยการปฏิบติัตามแผนการปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาอยา่ง
สมํ่าเสมอ เป็นการสร้างระบบท่ีเช่ือมโยงไปสู่การประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายนอกในโอกาส
ต่อไป 
การบริหาร/การจัดการความเส่ียง (Risk Management) 
 หมายถึง การกาํหนดแผนเพื่อให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานทุกฝ่าย  ไดมี้แนวทางการบริหารความเส่ียง
ในระดบัองค์กรท่ีชดัเจนและสามารถนาํไปประกอบการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงในทุกส่วนงาน ระดบั
ความสําเร็จของการบริหารความเส่ียงพิจารณาจากการลดลงของเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้งจดัทาํ
แผนการบริหารความเส่ียงและสร้างกลไกการติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ 
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
 หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการดาํเนินการในสามกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือการวางแผนกลยทุธ์ การ
ปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์ และการควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชนมัน่ใจไดว้่า
สถานศึกษามีการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
การบูรณาการ (Integration) 
 หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ การจดัสรรทรัพยากร การปฏิบติัการ 
ผลลพัธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนบัสนุนเป้าประสงคท่ี์สาํคญัของสถานศึกษาการบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล ตอ้ง
สอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนัซ่ึงการดาํเนินการภายใน ระบบการจดัการ และผลการดาํเนินการตอ้งมีความ
เช่ือมโยงกนัเป็นหน่ึงเดียวอยา่งสมบรูณ์ 
การประกนัคุณภาพการศึกษา 
(Educational Quality Assurance) 
 หมายถึง การสร้างมาตรฐานคุณภาพของการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของ
สถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง สร้างความมัน่ใจให้ผูรั้บบริการทางการศึกษา ทั้ง
ผูรั้บบริการโดยตรง ไดแ้ก่ ผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูรั้บบริการทางออ้ม ไดแ้ก่ สถานประกอบการ ประชาชน และ
สงัคมโดยรวม 
 .การประกนัคุณภาพภายใน 

(Internal Quality Assurance) 
หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก

ภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานตน้สงักดัท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลสถานศึกษานั้น 
 
 



 
 

 
๒๔ 

.การประกนัคุณภาพภายนอก 
(External Quality Assurance) 
หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก

ภายนอกโดยสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน) บุคคล หรือหน่วยงาน
ภายนอกท่ีสํานกังานดงักล่าวรับรอง  เพ่ือเป็นการประกนัคุณภาพและให้มีการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

.การประเมนิคุณภาพภายใน 
(Internal Quality Assessment) 
หมายถึง การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนดสาํหรับการประกนัคุณภาพภายใน ซ่ึงกระทาํ 
โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือโดยหน่วยงานตน้สงักดัท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลสถานศึกษา 

.การประเมนิคุณภาพภายนอก 
(External Quality Assessment)  
หมายถึง การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงกระทาํโดยสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือผูป้ระเมินภายนอก 
การประเมินการสอน (Teaching Assessment)  
 หมายถึง การวดัผลของกระบวนการสอนดว้ยเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพและนาํผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบั
มาตรฐานการศึกษาโดยใหน้กัเรียน นกัศึกษา ครู อาจารย ์มีส่วนร่วม เพ่ือตดัสินคุณค่าของการสอน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการประเมินการสอนท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถามปลายเปิด แบบมาตรประเมินค่า
มาตรประเมินค่าเชิงตวัเลขหรือกราฟิก 
การประเมินแบบกลัยาณมติร (Amicable Assessment) 
 หมายถึง การประเมินคุณภาพตามปรัชญาและแนวปฏิบติัการประเมิน เพื่อเรียนรู้และพฒันาคุณภาพท่ี
เป็นกระบวนการสัมพนัธ์เช่ือมโยงของสรรพส่ิง และถกัทอความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา ให้เข้าใจและเขา้ถึงความจริงเชิงคุณค่าแบบองค์รวมด้วยเป็นกลาง โดยใช้หลกั
กลัยาณมิตรธรรมเป็นพ้ืนฐานในการประเมิน เพ่ือพฒันาผูเ้รียนและคุณภาพการศึกษาประกอบดว้ยกระบวนการ 
๔ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี ๑ ส่งเสริมและพฒันา ขั้นท่ี ๒ สร้างความศรัทธาต่อผูป้ระเมิน ขั้นท่ี ๓ เพียรประเมิน
อยา่งกลัยาณมิตร และขั้นท่ี ๔ ช้ีทิศและเสริมแรงพฒันา 



 
 

 
๒๕ 

 ในส่วนของการประเมินอย่างกลัยาณมิตร ผูป้ระเมินพึงใช้หลกัธรรมเพ่ือสร้างความศรัทธา ความ
ไวว้างใจและความเป็นมิตร ตามกลัยาณมิตรธรรม ๗๑  ดงัน้ี 

๑) ปิโย : น่ารัก เป็นท่ีสบายใจ และสนิทสนม ชวนใหอ้ยากเขา้ปรึกษาไต่ถาม 
๒) ครุ : น่าเคารพ ประพฤติตนสมควรแก่ฐานะ ทาํใหเ้กิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นท่ีพ่ึงและรู้สึกปลอดภยั 
๓) ภาวนีโย : น่ายกย่อง มีความรู้และภูมิปัญญาแทจ้ริง เป็นผูฝึ้กอบรมและปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอ 
๔) วตฺตาจ : รู้จักพดูให้ได้ผล รู้จกัช้ีแจง้ใหเ้ขา้ใจ รู้วา่เม่ือไรควร พดูอะไร อยา่งไร คอยใหค้าํแนะนาํวา่กล่าว

ตกัเตือน เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 
๕) วจนกฺขโม : อดทนต่อถ้อยคาํ พร้อมท่ีจะรับฟังคาํปรึกษาซกัถาม คาํเสนอแนะ วิพากษ ์วิจารณ์ อดทนฟัง

ได ้ไม่เบ่ือ ไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียว 
๖) คมฺภีรญจ กถ ํกตฺตา : สามารถอธิบายเร่ืองยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ 
๗) โน จฏฐาเน นิโยชเย : ไม่แนะนําเร่ืองเหลวไหล หรือชกัจูงไปในทางท่ีเส่ือมเสีย 

การประเมินเพือ่ยนืยนัสภาพจริง  
(Authentic Assessment for Verification) 
 หมายถึง การประเมินท่ีผูป้ระเมินใชวิ้ธีสังเกตหรือสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือศึกษาจากเอกสาร 
โดยเอกสารท่ีใชต้อ้งเป็นเอกสารท่ีใชใ้นการปฏิบติังานจริง หรือเป็นเอกสารท่ีไดรั้บการรับรองความถูกตอ้งจาก
สถานศึกษา เพ่ือแสดงถึงการประเมินจากสภาพจริงหรือการประเมินเชิงประจกัษ ์
การประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment Assessment) 
 หมายถึง การใช้มโนทศัน์ของการประเมิน เทคนิคการประเมิน และขอ้คน้พบจากการประเมินไป
กระตุ้นให้เกิดการพฒันาปรับปรุง กาํกบัดูแล โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการดาํเนินงาน 
ประเมินตนเอง สะทอ้นผลแก่ตนเองและกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้กลุ่มบุคคลต่างๆ พฒันา
และพ่ึงพาตนเองได ้
การประเมินพฒันาการเดก็ 
(Child Development Assessment) 
 หมายถึง กระบวนการศึกษาขอ้มูล ลกัษณะ หรือความสามารถในดา้นต่างๆ ของเด็กอายแุรกเกิดถึงไม่
เกินหกปีบริบูรณ์ในแต่ละช่วงวยั โดยใชเ้คร่ืองมือและวิธีการท่ีเหมาะสมในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 
และสรุปผลเปรียบเทียบกบัเกณฑป์กติของพฒันาการเด็กตามวยั เป็นขอ้มูลในการพฒันากิจกรรมใหเ้ด็กไดรั้บ
การพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 
 



 
 

 
๒๖ 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 
(Dissemination of Creative Works) 
 หมายถึง การนาํเสนอผลงานการสร้างสรรค ์ท่ีมีการศึกษาคน้ควา้ หรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี หรือ
งานท่ีไดรั้บสิทธิบตัรเป็นการแสดงความกา้วหนา้ทางวิชาการ เสริมสร้างองคค์วามรู้หรือวิธีการท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสาขาวิชาหรือแสดงความเป็นตน้แบบ ตน้ความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานใน
สาขาวิชานั้น รวมทั้งส่ิงประดิษฐ ์ผลงานศิลปะและผลงานออกแบบท่ีมีคุณค่าเป็นท่ียอมรับตามเกณฑใ์นวงวิชา
ทั้ งในระดับชาติและนานาชาติ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมท่ีเก่ียวข้องและมีช่ือเสียงใน
ระดบัประเทศหรือต่างประเทศ โดยการจดันิทรรศการ (Exhibition) หรือจดัการแสดง (Performance) 
การเผยแพร่ผลงานวจิัยในทีป่ระชุมวชิาการระดบัชาติ 
(National Conference Research Papers) 
 หมายถึง การนาํเสนอบทความวิจยัในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ไดรั้บ
การตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) ระดบัชาติ โดยมีกองบรรณาธิการจดัทาํรายงานฯ 
หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบดว้ยศาสตราจารยห์รือผูท้รงคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวฒิุท่ี
มีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบนัเจา้ภาพอยา่งนอ้ย ร้อยละ ๒๕ และมีผูป้ระเมินบทความ
ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบนัของเจา้ของบทความ 
การเผยแพร่ผลงานวจิัยในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาติ 
(International Conference Research Papers) 
 หมายถึง การนาํเสนอบทความวิจยัในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ไดรั้บ
การตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) ระดบันานาชาติ โดยมีกองบรรณาธิการจดัทาํ
รายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบดว้ยศาสตราจารย ์หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือ
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอยา่งนอ้ยร้อยละ ๒๕ และมีผูป้ระเมิน
บทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 
การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
(Educational Quality Development) 
 หมายถึง กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาเขา้สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาํหนด
มาตรฐานการศึกษาการจดัระบบและโครงสร้าง การวางแผน และการดาํเนินงานตามแผนรวมทั้งการสร้าง
จิตสาํนึกใหเ้ห็นว่าการพฒันาคุณภาพการศึกษาจะตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองและเป็นความรับผิดชอบร่วมกนั
ของทุกคน 
 



 
 

 
๒๗ 

การพฒันาเดก็แบบองค์รวม (Holistic Child Development) 
 หมายถึง การอบรมเล้ียงดูและพฒันาเด็กในทุกดา้นท่ีสําคญั ไม่ว่าจะเป็นดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สงัคม สติปัญญา รวมทั้งความสมัพนัธ์ระหวา่งเดก็และบุคคลแวดลอ้มดว้ย 
การพฒันาสถานศึกษาจากผลประเมินคุณภาพ 
(Institutional Development Based on the Result of Quality Assessment) 
 หมายถึง การนาํผลการประเมินคุณภาพภายในจากตน้สังกดัและผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 
สมศ. ไปใชใ้นการทาํแผนพฒันาสถานศึกษา และดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบเพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่ง
แทจ้ริง 
การพฒันาสุนทรียภาพ (Aesthetic Development) 
 หมายถึง การปรับปรุงเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัความงามทางศิลปะและวฒันธรรม ท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล 
สถาบนั สภาพแวดลอ้มและสังคมในแนวทางท่ีดีข้ึน อยา่งมีแผน เป็นระบบโดยมีเป้าหมายท่ีชดัเจนและเป็นท่ี
ยอมรับร่วมได ้ผลการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือสร้างส่ิงใหม่ตอ้งไม่เป็นการทาํลายคุณค่าทางสุนทรียข์องศิลปะ
และวฒันธรรมเดิม การพฒันาเชิงวฒันธรรมสามารถสร้างวฒันธรรมใหม่ท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสงัคมท่ี
มีการเปล่ียนแปลงและมีนวตักรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลย ีระบบสงัคมและความนิยม เพื่อใหอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่ง
เขา้ใจและมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งสนัติสุข 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 
(Parental Participation in Educational Management) 
 หมายถึง กระบวนการท่ีผูป้กครองไดเ้ขา้ร่วมทาํงานกบัโรงเรียน ครู และชุมชน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาของเดก็เพื่อร่วมกนัพฒันาเดก็ใหเ้จริญเติบโต และพฒันาไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
การรายงานพฒันาการเดก็ (Child Development Report) 
 หมายถึง การเสนอผลการประเมินคุณลกัษณะหรือความสามารถดา้นต่างๆ ของเด็กอายุแรกเกิดถึงไม่
เกินหกปีบริบูรณ์ตามสภาพความเป็นจริงท่ีปรากฎ โดยมีการสรุปผลจากการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ปกติของ
พฒันาการเดก็ตามวยัในรูปของรายงานท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนและเขา้ใจง่าย 
การเรียนการสอนผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
(E-learning and Teaching) 
 หมายถึง การใช้ส่ือเทคโนโลยีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้ โดย
สถานศึกษาใหบ้ริการและอาํนวยความสะดวกเพ่ือการเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการติดต่อส่ือสาร
ขอ้มูลกบัเครือข่ายอ่ืนๆ 
 



 
 

 
๒๘ 

การเรียนรู้ (Learning) 
 หมายถึง การเปล่ียแปลงพฤติกรรมซ่ึงเป็นผลจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ หรือจากการปฏิบติั การอบรม
สั่งสอนและการปฏิสัมพันธ์กับสถาพแวดล้อมท่ีเ อ้ือต่อความต้องการและความสนใจของเด็ก  ทําให้
ความสามารถต่างๆ ของเดก็ถูกนาํออกมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเตม็ท่ี 
การเรียนรู้จากกรณปัีญหา 
(Problem-based Learning : PBL) 
 หมายถึง รูปแบบการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนคิดและไดเ้รียนรู้โดยกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเลือกแหล่งเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ผูส้อนเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดแกปั้ญหามากกว่าการจาํเน้ือหาขอ้เท็จจริง 
ส่งเสริมการทาํงานเป็นกลุ่มและพฒันาทกัษะทางสังคม วิธีการน้ีจะใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดดี้ หาก
ผูเ้รียนมีระดับความสามารถทางการคิดและการดาํเนินการด้วยตนเองได้ดี เง่ือนไขท่ีทาํให้เกิดการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ยความรู้เดิมของผูเ้รียนท่ีสามารถผสานความเขา้ใจกบัขอ้มูลใหม่ได ้โดยการจดัสถานการณ์ท่ีเหมือน
จริงส่งเสริมการแสดงออกและการนาํไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การให้โอกาสผูเ้รียนไดไ้ตร่ตรองขอ้มูลอย่าง
ลึกซ้ึง ทาํใหผู้เ้รียนตอบคาํถามจดบนัทึก วิพากษว์ิจารณ์สมมติฐานท่ีไดต้ั้งไวแ้ละสรุปไดดี้ 
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
(Learning by Doing) 
 หมายถึง การเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการมีประสบการณ์ดว้ยตนเองหรือเรียนรู้ดว้ยการปฎิบติัจริง จะทาํใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด 
การเรียนรู้ทีเ่น้นการวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ 
(Research-based Learning) 
 หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเนน้การวิจยั ซ่ึงถือไดว้า่เป็นหวัใจของบณัฑิตศึกษา  เพราะเป็นการเรียนท่ีเนน้การ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนโดยตรง เป็นการพฒันากระบวนการแสวงหาความรู้ และการทดสอบ
ความสามารถทางการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนอาจแบ่งไดเ้ป็น ๔ ลกัษณะ
ใหญ่ๆไดแ้ก่ ๑) การสอนโดยใชว้ิธีวิจยัเป็นวิธีสอน ๒) การสอนโดยผูเ้รียนร่วมทาํโครงการวิจยักบัอาจารยห์รือ
เป็นผูช่้วยโครงการวิจยัของอาจารย ์๓) การสอนโดยผูเ้รียนศึกษางานวิจยัของอาจารยแ์ละของนกัวิจยัชั้นนาํใน
ศาสตร์ท่ีศึกษา และ ๔) การสอนโดยใชผ้ลการวิจยัประกอบการสอน 
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การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 
 หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกนัท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัเป็นกลุ่มยอ่ย โดยสมาชิกกลุ่มมีความสามารถ
แตกต่างกนั เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน สนบัสนุนให้มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัให้
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะตามระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ ทาํใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self Study) 
 หมายถึง การเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนศึกษาและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เช่น การจดัการเรียนการสอนแบบ
สืบคน้ (Inquiry Instruction) การเรียนแบบคน้พบ (Discovery Learning) การเรียนแบบแกปั้ญหา (Problem 
Solving) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ซ่ึงการเรียนรู้การสอนแบบแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองน้ีใชใ้นการเรียนรู้ทั้งท่ีเป็นรายบุคคล และกระบวนการกลุ่ม 
การเรียนรู้เป็นทมี (Team Study) 
 หมายถึง การท่ีผูเ้รียนเขา้ร่วมปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนั โดยมีเป้าหมาย มีการกาํหนดบทบาท
ของสมาชิก การมอบหมายงานและแผนงานท่ีชดัเจนในการดาํเนินงานของกลุ่มทาํให้มีการเรียนรู้ระหว่างกนั 
การติดต่อส่ือสารประสานงาน การตดัสินใจร่วมกนัและช่วยเหลือเก้ือกูลกนัเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม
เป้าหมาย ในระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยรับผิดชอบในผลของการกระทาํร่วมกนั จึงเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกใน
กลุ่ม 
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
 หมายถึงความสามารถและความสนใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกนั จดัจาํเป็น
ท่ีตอ้งมีเทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพ่ือช่วยให้การจดัการเรียนรู้ตอบสนองผูเ้รียนแต่ละคนท่ี
แตกต่างกนั 
การเล่นกบัเพือ่น (Associative Play) 
 หมายถึง ขั้นพฒันาการดา้นการเล่นของเดก็ ๔ ขั้น ดงัน้ี (Millar,1968) 
 .ขั้นแรก การเล่นตามลาํพงั (Solitary Play) หมายถึงเดก็จะเล่นตามลาํพงั 
 .ขั้นที่สอง การเล่นเคียงข้างเพือ่น (Parallel Play) หมายถึง เดก็จะเล่นขา้งๆ เพ่ือน แต่ต่างคนต่างสนใจ
เฉพาะกิจกรรมหรือของเล่นของตนเท่านั้น 
 .ขั้นท่ีสาม การเล่นสมมติ (Dramatic Play) หมายถึง การเล่นเลียนแบบส่ิงท่ีเด็กไดพ้บเห็น หรือมี
ประสบการณ์ เป็นการแสดงออกทางพฒันาการดา้นความคิดสร้างสรรคข์องเดก็ 



 
 

 
๓๐ 

 .ขั้นสุดท้าย การเล่นแบบร่วมมือ (Cooperative Play) หมายถึง เดก็สามารถถเล่นแบบร่วมมือกนัไดเ้ป็น
กลุ่มๆ ซ่ึงอาจมีตั้งแต่ ๒-๕ คน ปรากฎกบัเด็กอายุตั้งแต่ ๔ ปี เน่ืองจากเด็กสามารถควบคุมอวยัวะและการ
เคล่ือนไหวไดค่้อยขา้งดี 
การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) 
 หมายถึง การวิจัยเพ่ือหาแนวทางและนโยบายการดําเนินการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ประเทศชาติ โดยอาจนาํผลการวิจยัเสนอแนะต่อรัฐบาลหรือแหล่งทุนวิจยัอ่ืนๆ ซ่ึงจะเป็นการสร้างสรรคโ์อกาส
ในการขอความสนบัสนุนการวิจยัต่อเน่ืองท่ีจะเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมต่างๆ ต่อไป 
การวิจัยเพือ่พฒันาการเรียนการสอน 
(Research for Learning and Teaching Development) 
 หมายถึง การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลในชั้นเรียนเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อ
คุณภาพและสมัฤทธิผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน อาทิ วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียน อุปกรณ์และส่ือการสอน 
แหล่งเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียน อุปกรณ์และส่ือการสอน แหล่งเรียนรู้ วิธีวดัและประเมินผล  
เป็นตน้ ผลการวิจยัจะช่วยใหผู้ส้อนสามารถพฒันาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเป็นระบบยิง่ข้ึน 
การวิจัยสถาบัน (Institutional Research) 
 หมายถึง การศึกษาเก่ียวกบัสถาบนัของตนเอง โดยอาศยักระบวนการวิจยัและการสร้างองคค์วามรู้ใหม่
มีวตัถุประสงค์เพ่ือนาํผลมาใชใ้นการกาํหนดนโยบาย วางแผน ปรับปรุงการบริหาร และการดาํเนินงานของ
สถาบนั ประกอบดว้ย ๑) วิจยัเพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอน ๒) วิจยัเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร ๓) วิจยั
ความคุม้ค่าของทรัพยากรท่ีใช ้เช่น ตน้ทุนต่อหวั ค่าใชจ่้ายดา้นต่างๆ ความคุม้ค่าในการผลิตบณัฑิต 
การศึกษา (Education) 
 หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การ
สร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นธรรมชาติและเทคโนโลยี การสัง่สอนฝึกฝน อบรม บ่ม
นิสยั การเลียนแบบ การปรับพฤติกรรม กระบวนการคิดและสร้างสรรคค์วามรู้ เพ่ือเสริมสร้างพฒันาการทางกาย 
จิตใจ อารมณ์ สงัคม สติปัญญา คุณธรรม และจริยธรรม ตามความสามารถของบุคคลทุกวยัตลอดชีวิต 
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (Basic Education) 
 หมายถึง การศึกษาซ่ึงจดัไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีก่อนระดบัอุดมศึกษา 
การศึกษาตลอดชีวติ (Life-long Education) 
 หมายถึง การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยั เพ่ือใหส้ามารถพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
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การศึกษาตามอธัยาศัย (Informal Education) 
 หมายถึง การศึกษาท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาส 
โดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดลอ้ม ส่ือ หรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ 
การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) 
 หมายถึง การศึกษาท่ีมีความยืดหยุน่ในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลา
ของการศึกษาการวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขสําคญัของการสําเร็จการศึกษาโดยเน้ือหาและหลกัสูตร
จะตอ้งมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
การศึกษาในระบบ (Formal Education) 
 หมายถึง การศึกษาท่ีกาํหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษาหลกัสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและ
ประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการสาํเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
การศึกษาปฐมวยั (Early Childhood Education) 
 หมายถึง การพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงไม่เกินหกปีบริบูรณ์ บนพ้ืนฐานการอบรมเล้ียงดูและการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็กแต่ละคนภายใตบ้ริบทสังคมและ
วฒันธรรมท่ีเดก็อาศยัอยู ่ดว้ยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเขา้ใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต
ใหเ้ดก็พฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสงัคม 
การศึกษาพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา 
(General Education Program of Ecclesiastical Studies) 
 หมายถึง การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยสถาบนัพระพุทธศาสนา ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และ
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
(Academic Services for Society) 
 หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบ้ริการแก่สงัคมภายนอกสถาบนัการศึกษา หรือเป็นการใหบ้ริการท่ี
จดัในสถาบนัการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขา้มาใชบ้ริการ 
การให้อํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) 
 หมายถึง การใหอ้าํนาจและความรับผิดชอบการตดัสินใจในการปฏิบติัแก่ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบังาน เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
การอาชีวศึกษา (Vocational Education) 
 หมายถึง กระบวนจดัการศึกษาเพื่อผลิตและพฒันากาํลงัคนในดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และ
ระดบัเทคโนโลย ี
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การอุดมศึกษา (Higher Education) 
 หมายถึง กระบวนการจดัการศึกษาท่ีสูงกว่าระดบัมธัยมศึกษา จดัการศึกษาโดยสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมี
พนัธกิจหลกัส่ีประการ คือ การสอน การวิจยั การบริการวิชาการและการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
กจิกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activities)  
 หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัใหเ้ดก็นอกหอ้งเรียนเพื่อออกกาํลงัเคล่ือนไหวร่างกายและแสดงออกอยา่งอิสระ 
ตามความสนใจและความสามารถของเดก็แต่ละคน เช่น การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม การเล่นทราย  การเล่นนํ้า การ
เล่นกบัอุปกรณ์กีฬา การเล่นเกมการละเล่น 
กจิกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
(Kinesthetic and Rhythmic Activities) 
 หมายถึง กิจกรรมท่ีจดัใหเ้ด็กไดเ้คล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายอยา่งอิสระหรือตามจงัหวะ ดนตรี 
เสียงเพลง หรือคาํคลอ้งจอง เพ่ือส่งเสริมใหเ้ดก็เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์และพฒันาการใชส่้วนต่างๆ 
ของร่างกายใหป้ระสานสมัพนัธ์กนั 
กจิกรรมสร้างสรรค์ (Creative Activities) 
 หมายถึง กิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และ
จินตนาการ ใหเ้หมาะกบัพฒันาการ โดยใชศิ้ลปะและการเล่น เช่น การเขียนภาพ การป้ันการฉีก-ปะ การตดั-ปะ 
การพิมพภ์าพ การร้อย การประดิษฐ ์การเล่น พลาสติกสร้างสรรค ์การสร้างรูปจากกระดานปักหมุด เป็นตน้ 
กจิกรรมเสริมประสบการณ์ 
(Supplementary Experiences Activities) 
 หมายถึง กิจกรรมกลุ่มท่ีมุ่งให้เด็กไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้ และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
เรียน ดว้ยวิธีต่างๆ เช่น สนทนา อภิปราย สาธิต ทดลอง เล่านิทาน เล่นบทบาทสมมติ ร้องเพลง ท่องคาํคลอ้งจอง 
ศึกษานอกสถานท่ี เชิญวิทยากรมาใหค้วามรู้ เป็นตน้ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่กิจกรรมในวงกลม 
กจิกรรมเสรี (Independent Activities) 
 หมายถึง กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหเ้ดก็เล่นอิสระตามมุมเล่น มุมประสบกาณ์หรือศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีจดัไว้
ในห้องเรียน ให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นไดอ้ยา่งเสรีตามความสนใจและความตอ้งการของเด็กทั้งเป็นรายบุคคล 
และเป็นกลุ่ม รวมถึงกิจกรรมท่ีครู/ผูเ้ล้ียงดูเด็ก จดัเสริมข้ึนใหเ้ดก็เลือกทาํกิจกรรม เช่น เกมการศึกษา เคร่ืองเล่น
สมัผสักิจกรรมสร้างสรรคป์ระเภทต่างๆ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่กิจกรรม การเล่นตามมุม 
 
 
 



 
 

 
๓๓ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
(Criteria of Quality Assessment) 
 หมายถึง มาตรวดัของแต่ละตวับ่งช้ีคุณภาพ ท่ีพฒันาจากเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน ซ่ึง
กาํหนดโดยตน้สังกดัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือให้การประเมิน
คุณภาพมีความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั 
เกมการศึกษา (Educational Game) 
 หมายถึง เกมการเล่นท่ีส่งเสริมพฒันาสติปัญญาผา่นส่ือการเรียนรู้ มีกฎเกณฑก์ติกาง่ายๆ ท่ีเดก็สามารถ
เล่นคนเดียว หรือเล่นเป็นกลุ่มไดด้ว้ยการสังเกต คิดหาเหตุผลและพฒันาความคิดรวบยอดต่างๆ เช่น สี รูปร่าง 
จาํนวน ประเภท จดัหมวดหมู่ เรียงลาํดบั โดมิโน ลอตโต ภาพตดัต่อ และต่อตามแบบ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๓๔ 

คณะกรรมการสถานศึกษา (Educational Institution Board)  
 หมายถึง องคค์ณะบุคคลท่ีทาํงานร่วมกบัสถานศึกษา เพื่อใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ สามารถบริหาร
จดัการดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามกรอบท่ีกฎหมายกาํหนด จาํนวนคณะกรรมการข้ึนอยูก่บัขนาดของ
สถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากผูป้กครอง ครู องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศิษยเ์ก่าพระภิกษุ
สงฆห์รือผูแ้ทนองคก์รศาสนาในพื้นท่ีและผูท้รงคุณวฒิุ 
 หมายถึง องค์คณะบุคคลท่ีได้รับการสรรหาและแต่งตั้ งตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาและ
กรรมการสถานศึกษาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งคณะบุคคลท่ี
สถานศึกษาแต่งตั้งข้ึนเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการของสถานศึกษานั้นๆ ในสถานศึกษาเอกชนตามมาตรา 
๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ .๒๕๔๒  ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พ .ศ .๒๕๔๕  เ รียกว่า 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรั้บใบอนุญาต ผูแ้ทน
ผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าและผูท้รงคุณวฒิุ 
 สถาบนัอุดมศึกษา ใชค้าํวา่สภามหาวิทยาลยั (University Council) หมายถึง คณะกรรมการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยท่ีมาจากการสรรหา ประกอบด้วยผูแ้ทนท่ีมาจากองค์กร/หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ
ผูท้รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาท่ีมีอุดมการณ์ทางการศึกษา 
ครอบครัว (Families)  
 หมายถึง บิดา มารดา หรือบิดาหรือมารดาซ่ึงเป็นผูใ้ช้อาํนวจปกครองหรือผูป้กครองตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยสิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในครองครัว พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ความคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
 หมายถึง กระบวนการคิดของบุคคลท่ีแสดงออกทางความคิด สามารถคิดไดห้ลากหลายและแปลกใหม่
จากเดิม สามารถนาํไปประยุกต์ทฤษฎีหรือหลกัการหรือนาํไปสู่การคิดคน้ปรับปรุงหรือสร้างส่ิงประดิษฐ์ใน
รูปแบบความคิดท่ีแปลกใหม่ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences)  
 หมายถึง พฒันาการตามวยัของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันอนัเน่ืองมาจากระดับวุฒิภาวะท่ีเกิดจาก
พนัธุกรรม โดยมีสภาพแวดลอ้มของการอบรมเล้ียงดู สงัคมและวฒันธรรมเป็นตวักระตุน้หรือขดัขวางศกัยภาพ
การแสดงความสามารถของเดก็แต่ละคนตามแบบแผนของพฒันาการใหแ้ตกต่างกนั 
ความเป็นเลศิทางวิชาการ (Academic Excellence)  
 หมายถึง ความเก่ง ความยอดเยีย่มทางวิชาการตามลกัษณะเด่น หรือจุดเนน้ของสถาบนัในการสร้างองค์
ความรู้ ทั้งในดา้น การคน้ควา้ การถ่ายทอด และการจดัการความรู้ 
 



 
 

 
๓๕ 

ความรู้ (Knowledge)  
 หมายถึง ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษา การคน้ควา้การไดย้ิน ไดฟั้ง การคิดหรือการปฏิบติั ความเขา้ใจ 
ประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะท่ีไดรั้บมาจากองคค์วามรู้ในแต่ละสาขาวิชา 
ความรู้และทกัษะท่ีจะเป็นในการทาํงาน 
(Knowledge and Skills Required for Work) 
 หมายถึง ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้และสามารถนาํความรู้ไปประยุกต์ใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ได้
ประกอบดว้ย ความสามารถดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การส่ือสาร การคิด ทกัษะชีวิต และการใชเ้ทคโนโลย ี
ค่านิยมหลกั (Core Values) 
 หมายถึง คุณลกัษณะและบรรทดัฐานท่ีมีความเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษาท่ีกาํหนด
ไวเ้พ่ือใหบุ้คลากรยดึถือปฏิบติัร่วมกนัและส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานของบุคลากรภายในสถาบนัและ
ความสาํเร็จของสถาบนั 
คุณธรรม (Virtues) 
 หมายถึง คุณค่า ประโยชน์ ความดีงาม ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองประคบัประคองใจใหเ้กลียดความชัว่ กลวับาป 
ใฝ่ความดี และกระตุน้ใหเ้กิดความรู้สึกผิดชอบ ชัว่ดี เกิดจิตสาํนึกท่ีดี ทาํใหส้งัคมเกิดความสงบสุข 
คุณลกัษณะตามวัย 
(Developmentally Appropriate Characteristics)  
 หมายถึง ความสามารถตามวยั หรือพฒันาการตามธรรมชาติ ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม 
และสติปัญญาท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ือเดก็มีอายถึุงวยันั้นๆ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
(Desired Characteristics of Basic Education) 
 หมายถึง ลกัษณะท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน อนัเป็นคุณลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการ ในดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสาํนึก สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพล
โลก เช่น หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ไดก้าํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์ว ้
๘ ประการ ไดแ้ก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์๒) ซ่ือสัตย ์สุจริต ๓) มีวินยั ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) 
มุ่งมัน่ในการทาํงาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ 
โครงการบริการวิชาการท่ีมีผลต่อการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (Academic Projects for 
Community Empowerment) 
 หมายถึง โครงการท่ีสถาบนัจดัข้ึนเพ่ือพฒันาชุมชนหรือองคก์รภายนอกและเม่ือดาํเนินการแลว้มีผล
ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนในดา้นต่างๆ หรือทาํใหส้ามารถพ่ึงตนเองไดต้ามศกัยภาพของตนเอง 



 
 

 
๓๖ 

โครงงานหรือส่ิงประดษิฐ์ (Project or Invention) 
 หมายถึง ช้ินงาน/ส่ิงประดิษฐ์ท่ีผูเ้รียนไดใ้ชอ้งคค์วามรู้หรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาพฒันาข้ึน ซ่ึงอาจ
เป็นผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการสาํเร็จการศึกษาหรือผลงานท่ีผูเ้รียนสร้างสรรคข้ึ์นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๓๗ 

งานวจิัย (Research) 
 หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีไดมี้การศึกษาคน้ควา้ตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจยัท่ีเหมาะสมกบั
สาขาวิชา เพ่ือใหเ้กิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองคค์วามรู้เดิม 
งานสร้างสรรค์ (Creative Product) 
 หมายถึง ผลงานทางศิลปะท่ีมีการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบท่ีเหมาะสมกบักลุ่มวิชาการทางศิลปะ 
ตามการจดักลุ่มศิลปะของอาเซียน ไดแ้ก่ ทศันศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และ
วรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard Classification of Education) 
ไดแ้ก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์คณะมณัฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยเป็นผลงานท่ีแสดงออกถึงแนวคิด แนว
ทางการทดลอง เพ่ือใหเ้กิดผลงานในมิติใหม่ หรือเป็นการพฒันาจากแนวคิดการสร้างสรรคเ์ดิม เพ่ือเป็นตน้แบบ
หรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะ งานสร้างสรรค์ยงัครอบคลุมไปถึงส่ิงประดิษฐ์ และงาน
ออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางท่ีมีคุณค่าและคุณประโยชนเ์ป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพ 
งานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ในระดบัชาติ 
(Publicized Creative Works at National Levels) 
 หมายถึง การนําเสนอผลงานทางศิลปะแขนงต่างๆ อาทิผลงานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ ท่ีเป็น
ผลงานวิชาการสู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจดัการการนาํเสนอในระดบัชาติอยา่งเป็นระบบและเป็น
วิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมท่ีเก่ียวข้องและมีช่ือเสียงใน
ระดบัประเทศ 
งานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ระดบันานาชาติ 
(Publicized Creative Works at International Levels) 
 หมายถึง การนําเสนอผลงานทางศิลปะแขนงต่างๆ อาทิผลงานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ ท่ีเป็น
ผลงานวิชาการสู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจดัการการนาํเสนอในระดบัชาติอยา่งเป็นระบบและเป็น
วิธีการท่ียอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กรสมาคมท่ีเก่ียวขอ้งและมีช่ือเสียงในระดบั
นานาชาติ 
 
 
 
 
 



 
 

 
๓๘ 

จรรยาบรรณนักวจิัย (Researcher Ethics) 
 หมายถึง หลกัเกณฑค์วรประพฤติปฏิบติัของนกัวิจยัทัว่ไปเพื่อให้การดาํเนินงานวิจยัตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของจริยธรรมและหลกัวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกนัมาตรฐานของการศึกษาคน้ควา้ให้เป็นไปอย่าง
สมศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิของนกัวิจยั ดงัน้ี 

๑) นกัวิจยัตอ้งซ่ือสตัยแ์ละมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจดัการ 
๒) นกัวิจยัตอ้งตระหนกัถึงพนัธกรณีในการทาํวิจยัตามขอ้ตกลงท่ีทาํไวก้บัหน่วยงานท่ีสนบัสนุนการ

วิจยัและต่อหน่วยงานท่ีตนสงักดั 
๓) นกัวิจยัตอ้งมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการท่ีทาํวิจยั 
๔) นกัวิจยัตอ้งมีความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวิจยั ไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
๕) นกัวิจยัตอ้งเคารพศกัด์ิศรี และสิทธิของมนุษยท่ี์ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการวิจยั 
๖) นกัวิจยัตอ้งมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนขอนการทาํวิจยั 
๗) นกัวิจยัพึงนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชนใ์นทางท่ีชอบ 
๘) นกัวิจยัพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ื้น 
๙) นกัวิจยัพึงมีความรับผิดชอบต่อสงัคมทุกระดบั 

 
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
(Code of Conduct) 
 หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนพึงปฏิบติัเพื่อรักษา ส่งเสริม
เกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนตามท่ีสภามหาวิทยาลยักาํหนดโดยอาจใช้
กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา โดยตอ้งยึดมัน่
ในหลกัการ ๖ ประการ คือ ๑) ยึดมัน่และยืนหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ๒) ซ่ือสัตยสุ์จริตและรับผิดชอบ ๓) ปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้๔) ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่เลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม ๕) มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน ๖) ไม่ใชอ้าํนาจครอบงาํผิดทาํนองครองธรรมต่อนกัศึกษาและตอ้งครอบคลุมจรรยาบรรณ 
๑๐ ประการ คือ ๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง ๒) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ๓) จรรยาบรรณต่อการปฏิบติังาน          
๔) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน ๕) จรรยาบรรณต่อผู ้บังคับบัญชา ๖) จรรยาบรรณต่อผู ้ใต้บังคับบัญชา               
๗) จรรยาบรรณต่อผูร่้วมงาน ๘) จรรยาบรรณต่อนกัศึกษาและผูรั้บบริการ ๙) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ      
๑๐) จรรยาบรรณต่อสงัคม 
 
 



 
 

 
๓๙ 

จินตนาการ (Imagination) 
 หมายถึง การสร้างภาพข้ึนในจิตใจ เป็นกระบวนการคิดสร้างภาพในส่ิงท่ีไม่เคยพบเคยเห็น ไม่เคยทราบ
มาก่อนคลา้ยกบัการคาดเดา คาดหมายวา่ส่ิงนั้นน่าจะเป็นอยา่งไร 
จินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ 
(Imagination and Creativity) 
 หมายถึง การคิดในส่ิงท่ีแปลกใหม่ท่ีจะนาํไปสู่กระบวนการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ อาจเป็นการเพอ้ฝันท่ี
เหนือจริงโดยไม่มีขอ้มูลหลกัฐานมาสนบัสนุน หรือคิดฝันโดยมีหลกัฐานขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงแลว้อาศยัเหตุผล
มาประกอบ ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีช่วยใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรือง โดยอาศยัความรู้และเทคโนโลยีท่ีมี
อยูเ่ป็นเคร่ืองมือเพ่ือใหบ้รรลุผลตามจินตนาการท่ีสร้างข้ึน 
จิตสาธารณะ (Public Mind) 
 หมายถึง การตระหนกัรู้และคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั หรือ การคาํนึกถึงผูอ่ื้นท่ีร่วมสัมพนัธ์เป็นกลุ่ม
เดียวกนั รู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระและเขา้ร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความสาํนึก
และยดึมัน่ในระบบคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม เนน้ความเรียบร้อย ประหยดัและมีความสมดุลระหวา่งมนุษย์
กบัธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๔๐ 

ดชันีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) 
 หมายถึง ค่านํ้ าหนกั ส่วนสูง ตามเกณฑม์าตรฐานซ่ึงแสดงถึงความ สมบูรณ์ของร่างกายท่ีเกิดจากการ
ดูแลตนเองรวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ผูเ้รียนของสถานศึกษา นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นการ
พฒันาทกัษะความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการพฒันาผูเ้รียนดา้นคุณธรรมจริยธรรมแลว้ สถานศึกษาควรดูแล
เอาใจใส่ผูเ้รียนในดา้นสุขภาพร่างกายซ่ึงเป็นรากฐานสําคญัทางดา้นความพร้อมในการเรียนรู้และการพฒันา
ทกัษะในดา้นต่างๆไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
เดก็ปฐมวยั (Early Childhood) 
 หมายถึง เดก็ซ่ึงมีอายกุ่อนครบหกปีบริบูรณ์และใหห้มายความรวมถึงทารกในครรภม์ารดาดว้ย 
 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) สมศ. จะดาํเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาสาํหรับเดก็ปฐมวยัตั้งแต่แรกเกิดถึงหา้ปีท่ีอยูใ่นสถานศึกษา 
เดก็พเิศษ (Children in Special Program) 
 หมายถึง เด็กท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างกบัเด็กปกติท่ีตอ้งจดัโปรแกรมพิเศษให้เรียนตามศกัยภาพ อาจจะ
จาํแนกเป็น ๒ ลกัษณะคือ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางกาย อารมณ์และการเรียนรู้ มีปัญหาทางพฤติกรรมและ
อารมณ์ มีลกัษณะออทิสติกและมีความพิการซํ้ าซอ้นเดก็อจัฉริยะ เดก็ปัญญาเลิศ เดก็มีความสามารถพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๔๑ 

ตัวบ่งช้ี (Indicator) 
 หมายถึง ตัวประกอบ ตวัแปร หรือค่าท่ีสังเกตได้ ซ่ึงบ่งบอก สถานภาพหรือสะท้อนลักษณะการ
ดาํเนินงานหรือผลการดาํเนินงานท่ีสามารถวดัและสังเกตได ้เพื่อบอกสภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใน
ประเดน็ท่ีตอ้งการ ในภาษาไทยมีท่ีใชอ้ยูห่ลายคาํ เช่น ตวัช้ีวดั ดชัชี ซ่ึงตวับ่งช้ีในการประเมินคุณภาพฯ ภายนอก
รอบสามจะประกอบดว้ยตวับ่งช้ี สามกลุ่มดงัน้ี 
 .ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน หมายถึง ตัวบ่งช้ีท่ีประเมินภายใต้ภารกิจหลักของสถานศึกษา บนพ้ืนฐานท่ีทุก
สถานศึกษาตอ้งมีและปฏิบติัได ้ซ่ึงสามารถช้ีผลลพัธ์และผลกระทบไดดี้และมีความเช่ือมโยงกบัการประกนั
คุณภาพภายใน 
 .ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม หมายถึง ตวับ่งช้ีท่ีประเมินผลการดาํเนินงานของสถานศึกษา โดยมีการ
กาํหนดแนวทางพฒันาเพื่อร่วมกนัเพ่ือช้ีแนะ ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐซ่ึงสามารถ
ปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและสภาพปัญหาสงัคมท่ีเปล่ียนไปโดยมีเป้าหมายท่ีแสดงถึงความเป็นผูช้ี้นาํสงัคมและ
แกปั้ญหาสงัคมของสถานศึกษาในการพฒันาผูเ้รียน 
 .ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ หมายถึง ตวับ่งช้ีท่ีประเมินผลผลิต ตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงค์
ของการจดัตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสาํเร็จตามจุดเนน้และจุดเด่น ท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละ
สถานศึกษา โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและตน้สงักดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๔๒ 

ทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Resources) 
 หมายถึง ปัจจยัท่ีนาํมาเพ่ือการจดัการศึกษา รวมทั้งแหล่งท่ีมาของความรู้ ความเขา้ใจและประสบการณ์ 
เช่น งบประมาณห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ อุทยานประวติัศาสตร์ โบราณสถาน ห้องปฏิบัติการ สนามกีฬา 
ทรัพยากรธรรมชาติ ครู อาจารย ์ผูท้รงคุณวฒิุ ภูมิปัญญา ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
ทกัษะการส่ือสาร (Communication Skills) 
 หมายถึง ความสามารถในการส่ือสารเพ่ือสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในสังคมหรือในกลุ่มไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งชดัเจนดว้ยสีหนา้และท่าทาง ในลกัษณะการส่ือสารแบบสองทาง ไดแ้ก่ วจันภาษาคือภาษาท่ีเป็นคาํพูด 
เป็นถอ้ยคาํหรือการเขียน และอวจันภาษาคือภาษาท่าทาง สายตา การแสดงออก รวมถึงการส่ือสารแบบทางเดียว 
เช่น ภาพวาด การเขียน จดหมาย บทความ ท่ีสะทอ้น ความคิดและความรู้สึกภายในของผูส่้งสาร 
ทกัษะชีวติ (Life Skills)  
 หมายถึง คุณลกัษณะหรือความสามารถขั้นพ้ืนฐานของบุคคลท่ีเป็นทกัษะภายในท่ีจะช่วยให้บุคคล
สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมในการ
ปรับตวัและเลือกทางเดินชีวิตท่ีเหมาะสมเพ่ือสามารถเผชิญปัญหาต่างๆ รอบตวัในสภาพสังคมปัจจุบนัและ
เตรียมพร้อมสําหรับอนาคต เช่น การดูแลสุขภาพ ส่ิงเสพติด ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม คุณธรรม จริยธรรม 
ฯลฯ เพ่ือใหส้ามารถมีชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๔๓ 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 หมายถึง การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีเป็นแนวทางสําคญัในการจดัระเบียนให้สังคมรัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน 
 ซ่ึงครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 
มีความรู้รักสามคัคีและร่วมกนัเป็นพลงัก่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และเป็นส่วนเสริมความเขม้แข็งหรือ
สร้างภูมิคุม้กนัแก่ประเทศ ประกอบดว้ยหลกั ๙ ประการ คือ 

๑. ความรับผดิชอบทีต่รวจสอบได้ 
ความรับผิดชอบ คือ บุคคล องคก์าร และผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการตดัสินใจ ซ่ึงหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ 

บริหารงานภาครัฐ ตอ้งมีภาระความรับผิดชอบต่อสาธารณะเก่ียวกบัการกระทาํ กิจกรรม หรือการตดัสินใจใดๆ 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ความรับผิดชอบท่ีกล่าวมา หมายถึง การเปิดเผยขอ้มูล การมีความยติุธรรม ปฏิบติั
ต่อทุกคนดว้ยความเสมอภาค และตรวจสอบได ้โปร่งใส และดาํเนินการภายใตก้รอบของกฎหมาย 

๒. ความโปร่งใส หมายถึง การตดัสินใจและการดาํเนินการต่างๆ อยูบ่นกฎระเบียบชดัเจน การ 
ดาํเนินงานของรัฐบาลในด้านนโยบายต่างๆ นั้น สาธารณชนสามารถรับทราบ และมีความมัน่ใจได้ว่าการ
ดาํเนินงานของรัฐนั้นมาจากความตั้งใจในการดาํเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย 

๓. การปราบทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
การท่ีองคก์ารภาครัฐใชอ้าํนาจหนา้ท่ีหรือการแสวงหาผลประโยชนใ์นทางส่วนตวั เหล่าน้ีถือเป็น 

การทุจริต  และการประพฤติมิชอบทั้ งต่อองค์การภาครัฐเองและองค์การในภาคเอกชนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทาํงานและการทาํใหเ้กิดความโปร่งใสรวมไปถึงการปฏิรูประบบราชการจะเป็นเคร่ืองมือ
ในการปราบปราม การฉอ้ฉล และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

๔. การสร้างการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัประชาชนหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีบทบาทในการ 

ตดัสินใจดาํเนินนโยบายมีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบติังานของสถาบนั การมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิด
กระบวนการตรวจสอบ และเรียกร้องในกรณีท่ีเกิดความสงสยัในกระบวนการดาํเนินงานของรัฐไดเ้ป็นอยา่งดี 

๕. การมีกฎหมายทีเ่ข้มแข็ง 
ธรรมาภิบาลมีพ้ืนฐานการดาํเนินการอยูบ่นกรอบของกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบติั มีการใหค้วาม 

เสมอภาคเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย มีกฎหมายท่ีเขม้แข็ง มีการระบุการลงโทษท่ีชดัเจนและมีผล
บงัคบัใชไ้ดจ้ะเป็นส่ิงท่ีช่วยพฒันาระบบการปกครองเพ่ือป้องกนัการละเมิด หรือฝ่าฝืน การมีระบบกฎหมายท่ีดี
จะส่งเสริมการปกครองตามหลกันิติธรรม 
 



 
 

 
๔๔ 

๖. การตอบสนองทีทั่นการ 
หมายถึง การใหก้ารตอบสนองท่ีทนัการต่อผูมี้สส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในเวลาท่ีทนัการ 

๗. ความเห็นชอบร่วมกนั 
สงัคมท่ีประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัไปธรรมาภิบาลจะทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางใน 

การประสานความตอ้งการท่ีแตกต่างใหบ้นพ้ืนฐานของประโยชนส่์วนรวมและขององคก์ารเป็นหลกั 
๘. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลกัธรรมาภิบาลนั้นตอ้งการใหมี้การใชท้รัพยากรต่างๆ ใหเ้กิด 
ประโยชน์สูงสุด และคุม้ค่า 

๙. ความเสมอภาคและความเกีย่วข้อง 
หลกัธรรมาภิบาลจะเนน้ใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์ารรู้สึกมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงกบั 

องคก์าร บุคคลสามารถมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจกรรมหลกัท่ีจะช่วยสร้างความเติบโตใหก้บัหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๔๕ 

นักวจิัย (Researchers) 
 หมายถึง อาจารย์/ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีวิจัยและนักวิจัย ทั้ งท่ีเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของ
มหาวิทยาลยั รวมทั้งบุคลากรท่ีมีตาํแหน่งและหนา้ท่ีความรับผิดชอบเทียบเท่าเจา้หนา้ท่ีวิจยัหรือนกัวิจยั 
นักวจิัยประจํา (Full-time Researchers) 
 หมายถึง ขา้ราชการ หรือพนกังาน หรือบุคลากรท่ีมีสญัญาจา้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา ทั้งปีการศึกษา ท่ีมี
ตาํแหน่งเป็นเจา้หนา้ท่ีวิจยัหรือนกัวิจยั 
นักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า 
(Full-time Equivalent Student: FTES) 
 หมายถงึ นักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จํานวนหน่วยกติมาตรฐานของการลงทะเบียน ดงันี ้
 ระบบทวภิาค 
 .สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี: ลงทะเบียน ๓๖ หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา (๑๘ หน่วยกิต ต่อภาค 

 การศึกษา) 
 .สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ: ลงทะเบียน ๒๔ หน่วยกิต  

 ต่อปีการศึกษา (๑๒ หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติ) 
 ระบบไตรภาค 
 .สาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี: ลงทะเบียน ๔๕ หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา (๑๕ หน่วยกิต ต่อภาค 

 การศึกษา) 
 .สาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา: ลงทะเบียน ๓๐ หน่วยกิต ต่อปีการศึกษา (๑๐ หน่วยกิต ต่อภาค 

 การศึกษา) 
นักศึกษาภาคพเิศษ (Non-regular Students) 
 หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบนัมิไดน้ับว่าการสอน
ดงักล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย ์และ/หรือไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนให้กบัการสอนของอาจารยเ์ป็นการ
พิเศษ 
นักศึกษาภาคปกติ (Regular Students) 
 หมายถึง นกัศึกษาท่ีเรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบนัไดมี้การคาํนวณเป็น
ภาระงานสอนของอาจารยแ์ละไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 
 
 
 



 
 

 
๔๖ 

แนวปฏิบัตทิีด่ ี(Good Practice) 
 หมายถึง วิธีปฏิบติัหรือขั้นตอนการปฏิบติัท่ีทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลกัฐานของความสาํเร็จปรากฏชดัเจนโดยมีการสรุป
วิธีปฏิบติัหรือขั้นตอนการปฏิบติั ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บนัทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ใหห้น่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๔๗ 

บริการวชิาการ/วชิาชีพ (Academic/Professional Services) 
 หมายถึง กิจกรรมท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือใหบ้ริการวิชาการ/วิชาชีพ แก่สงัคมและชุมชน โดยเป็น
กิจกรรมหรือโครงการท่ีช่วยพฒันาหรือช่วยเหลือสงัคมและชุมชน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นความสามารถของหน่วยงาน
ท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน สงัคมในรูปแบบของงานบริการวิชาการ/วิชาชีพ รวมทั้งแสดงถึงความสมัพนัธ์
ระหวา่งสถานศึกษา นิสิต นกัศึกษา ชุมชน และสงัคม ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๔๘ 

ประสบการณ์สําคญั (Essential Experiences) 
 หมายถึง ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัพฤติกรรมของเดก็ ท่ีช่วยอธิบายใหค้รู/ผูเ้ล้ียงดูเดก็เขา้ใจว่าเดก็ตอ้งทาํอะไร 
เรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตวัอยา่งไร ช่วยแนะครู/ผูเ้ล้ียงดูเด็กในการสังเกต สนบัสนุนและวางแผนการจดักิจกรรมให้
เดก็ 
ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 หมายถึง ผลลพัธ์ของการปฏิบติัตามแผนดาํเนินการจนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 หมายถึง ลกัษณะของการปฏิบติังานท่ีทาํให้เกิดประสิทธิผลโดยมีผลลพัธ์ของการปฏิบติัตามแผน
ดาํเนินการท่ีส้ินเปลืองทรัพยากรนอ้ยท่ีสุด หรือดว้ยวิธีการท่ีประหยดัท่ีสุด 
ปีการศึกษา (Academic Year) 
 หมายถึง ระยะเวลาในการเรียนแต่ละปี ซ่ึงอาจรวมภาคฤดูร้อนดว้ย โดยปกติจะแบ่งเป็น ทวิภาค ไตร
ภาคและจุตรภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๔๙ 

ผลงานทางวชิาการ (Academic Paper) 
 หมายถึง ผลงานท่ีผา่นกระบวนการกลัน่กรองผลงานก่อนตีพิมพ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ๑. บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีขอ้ความรู้ท่ีสะทอ้น
มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือการวิจยั โดยจัดทาํในรูปของ
บทความเพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีผูต้รวจอ่าน 
 ๒. ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเน้ือหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาหรือหลกัสูตรกไ็ด ้โดยมีการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้ง และสะทอ้นใหเ้ห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดบัอุดมศึกษา 
 ๓. หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการและ/ หรือผูอ่้าน
ทัว่ไป โดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตรหรือตอ้งนาํมาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใด
วิชาหน่ึง ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นเอกสารท่ีเรียบเรียงข้ึนอยา่งมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมัน่คง และใหท้ศันะของ
ผูเ้ขียนท่ีสร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแขง็แกร่งทางวิชาการใหแ้ก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชา
ท่ีเก่ียวเน่ือง 
ผลงานวิจัยได้รับการอ้างองิระดบันานาชาติ 
(Research Cited Internationally) 
 หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัของอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํท่ีตีพิมพร์ะดบันานาชาติและถูก
อา้งอิง(Cited) โดยบทความวิจยัอ่ืนๆ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ ทั้งน้ีการอา้งอิง จะไม่นบัการอา้งอิง
ตนเอง ขอ้มูลการอา้งอิง (Citation) ใหใ้ชจ้ากฐานขอ้มูล Scopus แต่หากนบัการอา้งอิงเพ่ิมเติมจากวิธีการอ่ืนให้
แสดงหลกัฐานวา่ไม่ไดน้บัซํ้ ากบัท่ีนบัจากฐานขอ้มูล Scopus ไปแลว้ 
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (Research or Creative Work) 
 หมายถึง ช้ินงาน/ส่ิงประดิษฐ/์ผลงานวิจยัท่ีผูส้อนไดใ้ชอ้งคค์วามรู้หรือประสบการณ์พฒันาข้ึน ซ่ึงอาจ
เป็นผลงานวิชาการ/ ตาํรา หนงัสือท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนการสอน หรือผลงานท่ีผูส้อนคิดคน้ข้ึนเอง
โดยไม่เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน ไม่รวมผลงานวิทยานิพนธ์ของผูส้อนท่ีใชเ้พ่ือการสาํเร็จการศึกษา 
ผู้จัดการโรงเรียนเอกชน (Private School Manager) 
 หมายถึง ผูจ้ดัการของโรงเรียนในระบบตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นผูไ้ดรั้บ
การแต่งตั้ งจากผูไ้ด้รับใบอนุญาต ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้งผูจ้ดัการ พ.ศ.๒๕๕๑ ทาํหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหาร
ทั่วไป และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน อนัเก่ียวกับการบริหารตามตราสารจัดตั้ ง นโยบายระเบียบและข้อบงัคบัของ
โรงเรียนในระบบ 



 
 

 
๕๐ 

ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School Provider) 
 หมายถึง  บุคคลในครอบครัวหรือผู ้ท่ีได้รับมอบหมายจากครอบครัวนั้ นให้จัดการศึกษา  ตาม
กฎกระทรวงวา่ดว้ยสิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ 
ผู้ช่วยครู/ผู้ช่วยผู้เลีย้งดูเดก็ (Teacher Assistant/Assistant Caregiver) 
 หมายถึง บุคคลท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยครู/ผูเ้ล้ียงดูเด็กในการจดัอบรมเล้ียงดูและพฒันาการเรียนรู้ให้แก่
เดก็ในสถานศึกษาระดบัปฐมวยัตามแนวทางท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษากาํหนดเพ่ือใหก้ารจดัอบรมเล้ียงดูและพฒันา
เดก็เป็นไปดว้ยความราบร่ืนเรียบร้อย 
ผู้ประเมินภายนอก (External Assessor) 
 หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้ทาํการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาระดบัต่างๆ ตามคุณสมบติัและหลกัเกณฑท่ี์ สมศ. กาํหนด โดยไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 
ผู้ประเมินภายใน (Internal Assessor) 
 หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากสถานศึกษาหรือตน้สังกัดให้ทาํการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัต่างๆ 
ผู้ประเมินอภิมาน (Meta Evaluator) 
 หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นและไดรั้บการรับรองจากหน่วยประเมินและ สมศ. ใหท้าํการ 
พิจารณา กลัน่กรอง ตรวจสอบ รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึงแบ่งเป็น 
 .ผู้ประเมินอภมิานภายใน (Internal Meta Evaluator) หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นและไดรั้บ 

 การรับรองจากหน่วนประเมินใหท้าํการพิจารณา กลัน่กรองและใหก้ารรับรองรายงาน การประเมิน 
 คุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 .ผู้ประเมินอภมิานภายนอก (External Meta Evaluator) หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นและ  
ไดรั้บการรับรองจาก สมศ. ใหท้าํการพิจารณา กลัน่กรอง ตรวจสอบและใหก้ารรับรองรายงานการ   
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกระดบั ตามมาตรฐานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกท่ี   
 สมศ. กาํหนด 

ผู้มีความสามารถพเิศษ (Gifted Student) 
 หมายถึง ผูท่ี้มีคุณสมบติัพ้ืนฐานเหมือนผูเ้ขา้ศึกษาตามหลกัสูตรปกติแต่มีความสามารถเป็นพิเศษใน
ดา้นสติปัญญา ความรู้ความสามารถ หรือคุณสมบติัอ่ืนใดท่ีสะทอ้นความเป็นผูมี้ความสามารถพิเศษตามท่ี
หลกัสูตรนั้นๆ กาํหนด 
 
 



 
 

 
๕๑ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
 หมายถึง กลุ่มคนท่ีไดรั้บผลกระทบ หรืออาจไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินการและความสาํเร็จของ
สถาบนั เช่น นกัศึกษา ผูป้กครอง สมาคมผูป้กครอง ผูป้ฏิบติังาน คู่ความร่วมมือทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ คณะกรรมการกาํกบัดูแลสถาบนัในดา้นต่างๆ ศิษยเ์ก่า นายจา้ง สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ องคก์ารท่ีทาํ
หนา้ท่ีกาํกบัดูแลกฎ ระเบียบ องคก์ารท่ีใหเ้งินสนบัสนุน ผูเ้สียภาษี ผูก้าํหนด นโยบาย ผูส่้งมอบ ตลอดจนชุมชน
ในทอ้งถ่ินและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน (Private School Licensee) 
 หมายถึง ผูรั้บใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งโรงเรียนตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ ซ่ึงเป็นนิติ
บุคคลนบัตั้งแต่ไดรั้บใบอนุญาต และใหผู้รั้บใบอนุญาตเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคล (มาตรา ๒๔) 
ผู้เลีย้งดูเดก็ (Caregiver) 
 หมายถึง  บุคคลท่ีได้รับการคัด เ ลือกและแต่งตั้ งให้ปฏิบัติหน้า ท่ีหลักในการอบรมเ ล้ียงดู                       
จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ใหเ้ดก็มีความพร้อมดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สงัคมและ
สติปัญญา 
ผู้ศึกษาอบรมตามหลกัสูตรทีก่ําหนด 
(Attendant to Training Programs) 
 หมายถึง ผูเ้ขา้รับการศึกษาอบรมในศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจตามหลกัสูตรประจาํ/หลกัสูตรหลกั ไม่นอ้ย
กวา่ ๓-๖ เดือน จาํแนกเป็นแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ไดแ้ก่หลกัสูตรกลุ่มอาํนวนการและสนบัสนุนใชเ้วลาเรียน ๓ เดือน
ซ่ึงผูส้าํเร็จการศึกษามีวฒิุการศึกษาปริญญาตรีทางสายสงัคมศาสตร์ และกลุ่มงานป้องกนัและปราบปรามใชเ้วลา
เรียน ๔ เดือน ซ่ึงผูส้าํเร็จการศึกษามีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางสายนิติศาสตร์และสายรัฐศาสตร์ สาํหรับสาย
รัฐศาสตร์นั้นผูศึ้กษาอบรมจะตอ้งเคยผ่านการเรียนวิชาหลกัดงัน้ี กฎหมายลกัษณะพยาน กฎหมายอาญาและ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผูส้าํเร็จการศึกษาตามท่ีหลกัสูตรกาํหนดจะไดรั้บแต่งตั้งเป็นนายสิบตาํรวจ 
แผนปฏบิัติการประจําปี (Annual Action Plan) 
 หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดาํเนินงานภายในหน่ึงปี เป็นแผนท่ีถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ลง
สู่ภาคปฏิบติั เพื่อให้เกิดการดาํเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบดว้ย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะตอ้ง
ดาํเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตวับ่งช้ีความสาํเร็จของโครงการหรือกิจกรรม 
เป้าหมายของตวับ่งช้ีเหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผูรั้บผิดชอบหลกัหรือหัวหน้าโครงการงบประมาณในการ
ดาํเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินโครงการท่ีชดัเจน 
 
 



 
 

 
๕๒ 

ใฝ่รู้ (Enthusiasm) 
 หมายถึง ความตอ้งการรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งละเอียดลึกซ้ึง กลา้หาญท่ีจะเรียนรู้ มีจิตใจตั้งมัน่ ตอ้งการ
ท่ีจะเรียนรู้อยา่งมีเหตุผลโดยอาศยัปัญญาอนัเป็นรากฐานของความเป็นเหตุ เป็นผล 
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พระราชบญัญัติการศึกษา (Education Act) 
 หมายถึง กฎหมายว่าดว้ยการศึกษา ครอบคลุมหลกัการและความมุ่งหมายของ การจดัการศึกษา สิทธิ
และหนา้ท่ีทางการศึกษาระบบแนวทางการจดัการศึกษา การบริหารและการจดัการ กระบวนการเรียนการสอน 
บุคลากรและทรัพยากร มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
พฒันาการเดก็ (Child Development) 
 หมายถึง ศกัยภาพในการพฒันาตนเองตามกาํหนดเวลาเฉพาะของพฒันาการนั้นๆ โดยธรรมชาติ เป็น
ผลของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างวุฒิภาวะและการเรียนรู้ นาํไปสู่ความสามารถในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้
เป็นไปตามขั้นตอนของพฒันาการ 
พฒันาการด้านกล้ามเนือ้มัดเลก็ 
(Fine Motor Development) 
 หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนแปลงการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน เช่น 
ความสามารถของการใช้มือหยิบจบัส่ิงของต่างๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการพฒันาดา้นการเขียน การทาํงานใน
ชีวิตประจาํวนั และการช่วยเหลือตวัเองของเดก็ 
พฒันาการด้านกล้ามเนือ้มัดใหญ่ 
(Gross Motor Development)  

หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนแปลงการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ เช่น ความสามารถของการใชแ้ขน
ขา การทรงตวั ซ่ึงจะทาํใหเ้ดก็สุขภาพดี แขง็แรง คล่องแคล่ว ทะมดัทะแมง เล่นกีฬาไดดี้ 
พฒันาการด้านร่างกาย (Physical Development) 
 หมายถึง การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางร่างกายเร่ิมตน้จากส่วนบนไปสู่ส่วนล่าง และจากแกนกลางไปสู่
ส่วนขา้ง ความสามารถทางการเคล่ือนไหวร่างกายจะพฒันาทกัษะจากทางการเคล่ือนไหวทัว่ไปไปสู่การ
เคล่ือนไหวแบบเจาะจง ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.๒๕๔๖ ไดแ้ก่ ความสามารถของร่างกายในการทรง
ตวัในอิริยบถต่างๆ และการเคล่ือนไหว เคล่ือนท่ีไปโดยการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ เช่น การนัง่ ยืน เดิน ว่ิง กระโดด  
ฯลฯ  การใชส้ัมผสัรับรู้ และการใชต้าและมือประสานกนัในการทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น การหยิบจบัของ ป้ัน 
ประดิษฐ ์และการขีดเขียน เป็นตน้ 
พฒันาการด้านสติปัญญา (Intellectual Development) 
 หมายถึง การเปล่ียนแปลงความสามารถทางการรู้คิดจะพฒันาจากการรับรู้ดว้ยประสาทสมัผสัและการรู้
คิดเชิงรูปธรรม ไปสู่ความเขา้ใจในการใชส้ัญลกัษณ์ แลว้จึงรู้จกัคิดเป็นนามธรรม รวมทั้งการพฒันาความคิดท่ี
ยดึตนเองเป็นศนูยก์ลาง ไปสู่การคิดท่ีมีเหตุผลตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.๒๕๔๖ ไดแ้ก่ ความสามารถ
ในการเรียนรู้ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงต่างๆ กบัตนเอง การรับรู้ รู้จกัสังเกต จดจาํ วิเคราะห์ การรู้คิด รู้เหตุผล 



 
 

 
๕๔ 

และ ความสามารถในการแกปั้ญหาตลอดจนการสังเคราะห์ ซ่ึงเป็นความสามารถเชิงสติปัญญาในระดบัสูงท่ี
แสดงออกดว้ยการใชภ้าษาส่ือความหมายและการกระทาํ 
พฒันาการด้านสังคม (Social Development) 
 หมายถึง การเปล่ียนแปลงความสามารถในการติดต่อและสร้างสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น จะพฒันาจากความ
ผูกพนัใกลชิ้ด พ่ึงพาพ่อแม่ในครอบครัว ไปสู่การพึ่งพาตนเองและการปรับตวัอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม ตาม
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.๒๕๔๖  ไดแ้ก่ ความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น มีทกัษะการ
ปรับตวัในสังคม คือ สามารถทาํหนา้ท่ีตามบทบาทของตนเอง ร่วมมือกบัผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบ ความเป็นตวั
ของตวัเอง และรู้กาลเทศะ สําหรับเด็กหมายความรวมถึงความสามารถในการช่วยตวัเองในชีวิตประจาํวนั
เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการดา้นคุณธรรมและสติปัญญา ทาํใหรู้้จดัแยกแยะความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี และความสามารถ
ในการเลือกดาํรงชีวิตในทางสร้างสรรค ์เป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมอีกดว้ย 
พฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
(Emotional Development) 
 หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก พฒันาจากการรับรู้
ความรู้สึกทัว่ไปไปสู่ความรู้สึกท่ีละเอียดลึกซ้ึง จากการรับรู้ความรู้สึกของตนเองไปสู่การรับรู้ความรู้สึกของ
ผูอ่ื้น ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.๒๕๔๖ ไดแ้ก่ ความเกลียด กลวั และ เป็นสุข ความสามารถในการ
แยกแยะ ความลึกซ้ึงและควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมเม่ือเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ 
ตลอดจนการสร้างความรู้สึกท่ีดีและนบัถือต่อตนเองหรืออตัมโนทศันซ่ึ์งเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการดา้นสงัคมดว้ย 
พฒันาการสมวยั (Appropriately Developed) 
 หมายถึง ลกัษณะพฤติกรรมท่ีเด็กควรแสดงออกไดเ้ม่ือถึงวยันั้นๆ เป็นการเปล่ียนแปลงประสิทธิภาพ
ดา้นการทาํหนา้ท่ีและวฒิุภาวะของอวยัวะระบบต่างๆ ในส่ิงท่ียากและสลบัซบัซอ้นมากข้ึนตามช่วงอายขุองเด็ก 
พนัธกจิของสถาบัน (Institutional Mission)  
 หมายถึง การนาํความรู้ประสบการณ์จากการบริหารวิชาการ มาใชใ้นการเรียนการสอนและการวิจยั ซ่ึง
สามารถวดัไดแ้ละเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีประสิทธิผลของการใหบ้ริการวิชาการนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัพนัธกิจตาม
กฎหมาย  
 
 
 
 
 



 
 

 
๕๕ 

ภาคเีครือข่าย (Network) 
 หมายถึง บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรเอกชน องคก์ร
วิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และองคก์รอ่ืน รวมทั้งสถานศึกษาอ่ืนท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายในการ
พฒันาสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
ภารกจิ (Task) 
 หมายถึง ขอบเขตของงาน หรือ บทบาทหน้าท่ีซ่ึงองค์กรตอ้งทาํในลกัษณะอาณัติ (mandate) เพ่ือให้
องคก์รบรรลุวิสยัทศันท่ี์กาํหนดไว ้
ภารกจิของสถาบัน (Institutional Task) 
 หมายถึง หนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระทาํเพ่ือให้
บรรลุซ่ึงพนัธกิจ และสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์อาจกล่าวไดว้า่ ภารกิจเป็นกลุ่มกิจกรรมท่ีทาํใหห้นา้ท่ีท่ีตอ้งกระทาํ
บรรลุผลสาํเร็จตามพนัธกิจท่ีไดก้าํหนดไว ้ดงันั้นการกาํหนดภารกิจตอ้งดาํเนินการใหส้อดคลอ้งและครอบคลุม
ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยคาํนึงถึงโครงสร้างและหนา้ท่ีขององคก์ารตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๕๖ 

มาตรการ (Measures) 
 หมายถึง ขอ้ตกลงท่ีจะทาํร่วมกนั โดยตั้งเป็นกฎระเบียบหรือกฎหมาย เช่น มาตรการความปลอดภยัใน
สถานศึกษา 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
(Vocational Education Standards) 
 หมายถึง ข้อกําหนดในการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการกํากับ ดูแล 
ตรวจสอบ ประเมินผลและประกนัคุณภาพการจดัอาชีวศึกษา โดยใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการดาํเนินงานของ
สถานศึกษา อนัเป็นกลไกสาํคญัในการประกนัคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผล
ตามท่ีตอ้งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๕๗ 

ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) 
 หมายถึง ระบบท่ีก่อใหเ้กิดผลดี ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บบริการ ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน  ในวงการศึกษา
ไดด้ดัแปลงระบบการประกนั คุณภาพมาใชเ้พ่ือประกนัคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เช่น 
 .ระบบ ISO (International Standardization and Organization) เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพท่ีมีการ
เนน้ในหลกัการ เป้าหมายและจุดประสงค ์สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต หรือ
งานบริการท่ีรวมการประกนัคุณภาพและการควบคุมภาพ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ว่าผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริการ
เป็นไปตามความตอ้งการทางคุณภาพของลูกคา้ 
 .ระบบ TQM (Total Quality Management) เป็นระบบท่ีปรับปรุงการวางแผน การจดัองคก์ร และทาํ
ความเขา้ใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละบุคคลในแต่ละระดบัเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ใหมี้ความยดืหยุน่ท่ี
จะสามารถแข่งขนัไดป้ระสิทธิภาพของการจดัองคก์รในระบบน้ีข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของทุก
คนในการนาํองคก์รไปสู่เป้าหมาย 
 .ระบบ The Malcom - Baldrige National Quality Award เป็นแนวทางการตรวจสอบคุณภาพองคก์ร 
ซ่ึงแนวทางน้ีอาจนาํมาใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพขององคก์รทางดา้นการศึกษา มีองคป์ระกอบ ๗ ดา้น คือ 

๑. การเป็นผูน้าํ 
๒. สารสนเทศและการวิเคราะห์ 
๓. การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ 
๔. การพฒันาและบริหารทรัพยากรมนุษย ์
๕. การบริหารกระบวนการผลิตบณัฑิต วิจยั และบริการวิชาการ 
๖. สมัฤทธ์ิผลทางวิชาการ 
๗. สมัฤทธ์ิผลในการผลิตบณัฑิต 

.ระบบ CIPP (Context, Input, Process, Product) หมายถึงระบบท่ีใชใ้นการประเมินตามดา้นต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ๔ ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นการดาํเนินการและดา้นการผลิต 
.ระบบ ๕ ส. เป็นระบบพ้ืนฐานประกอบดว้ย สะสาง คือการคน้หาและกาํจดัส่ิงท่ีไม่จาํเป็น สะดวก คือ
ใหจ้ดัระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการใชง้าน สะอาด คือ ทาํความสะอาด อยา่งละเอียดทัว่ถึง สุขลกัษณะ 
คือ รักษาสุขภาพอนามยัใหถู้กสุขลกัษณะและรักษามาตรฐาน สร้างนิสยั คือสร้างนิสัย/วินยัและปฏิบติั
ใหเ้กิดความเคยชินสมํ่าเสมอ 
.ระบบ SBM (School Based Management) หมายถึง การบริหารจดัการท่ีสถานศึกษามีอาํนาจอิสระใน
การดาํเนินงานโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาทาํหน้าท่ีกาํกบัและส่งเสริมสนบัสนุนให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการและจาํเป็นของสถานศึกษาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของสถานศึกษา 



 
 

 
๕๘ 

ระบบประกนัคุณภาพของแต่ละสถานศึกษาท่ีกาํหนดข้ึนอาจจะผสมผสานวิธีการต่างๆ เขา้ดว้ยกนั แต่ 
อย่างไรก็ตามจะตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของ ปัจจยันาํเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) ปัจจยัผลผลิต (Output) 
ผลสมัฤทธ์ิ (Outcome) 
ระบบการศึกษา (Educational System) 
 หมายถึง โครงสร้างทางการศึกษาท่ีประกอบดว้ยส่วนยอ่ยต่างๆ ท่ีทาํงานประสานสัมพนัธ์กนัและกนั 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา เช่นการศึกษาในระบบ ๖-๓-๓ คือ ประถมศึกษา ๖ ปี มธัยมศึกษาตอนตน้ ๓ ปี 
และมธัยมศึกษาตอนปลายอีก ๓ ปี เป็นตน้ 
ระบบการศึกษาทางไกล (Distance Education) หรือ การเรียนทางไกล (Distance Learning) 
 หมายถึง การศึกษาท่ีผูส้อนและผูเ้รียน มีการวางแผนเตรียมการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ การ
บริการ และการประเมินโดยผ่านชุดการสอนทางไกลในรูปส่ือประสม ท่ีประกอบดว้ยส่ือหลกัและส่ือเสริมท่ี
เป็นส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือแพร่ภาพและเสียง หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถศึกษาความรู้ดว้ยตนเองโดย
ไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ มีระบบการประเมินท่ีมีคุณภาพและเช่ือถือได ้
ระบบและกลไก (System and Mechanism) 
 ระบบ (System) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีการกาํหนดอยา่งชดัเจนว่าตอ้งทาํอะไรบา้งเพ่ือให้
ได้ผลออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบติังานจะตอ้งปรากฎให้ทราบดดยทัว่กนัไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิตและขอ้มูลป้อนกลบั ซ่ึงมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั 
 กลไก (Mechanism) หมายถึง ส่ิงท่ีทาํให้ระบบมีการขบัเคล่ือนหรือดาํเนินอยู่ได ้โดยมีการจดัสรร
ทรัพยากร มีการจดัองคก์ารหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผูด้าํเนินงาน 
รายงานประจําปี (Annual Report/Self Assessment Reports: SAR) 
 หมายถึง รายงานสมัฤทธิผลการดาํเนินงานในรอบปีของสถานศึกษาซ่ึงถือว่าเป้นรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ท่ีสถานศึกษาเสอนต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชนเพื่อนาํไปสู่การ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีความสอดคลอ้ง สามารถรองรับและใช้เพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกได ้
 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา อนัไดแ้ก่ สกอ. สาํนกังาน  ก.พ.ร. และ สมศ. ไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงความร่วมมือในการบูรณาการ
ระบบการประเมินผลของสถาบนัอุดมศึกษาของทั้งสามหน่วยงานใหเ้ช่ือมโยงกนั 
 
 



 
 

 
๕๙ 

โรงเรียน (Schools) 
  หมายถึง สถานศึกษาของรัฐ เอกชน และสถานศึกษาในสงักดัต่างๆ ดงัน้ี 
 โรงเรียนส่งเสริมความสามารถทางดา้นกีฬา (Sports School) หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีวตัถุประสงคพิ์เศษเพ่ือจดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียนท่ีมีความสามารถทางดา้นกีฬา 
โดยเป็นสถานศึกษาชั้นนําท่ีผลิตและพฒันาผูเ้รียนด้านพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศ ระดับ
มาตรฐานสากลอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือผลิตและเตรียมนกักีฬาระดบัเยาวชนใหมี้ความสามารถถึงขีดสุด 
 โรงเรียนเฉพาะความพกิาร (School for Students with Disabilities) 
 หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีวตัถุประสงคพิ์เศษเพ่ือจดัการศึกษา
แก่ผูท่ี้มีความพิการ หรือบกพร่อง ๙ ประเภท ไดแ้ก่ บกพร่องดา้นการเห็น การไดย้ิน สติปัญญา ร่างกายหรือ
สุขภาพ ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นการเรียนรู้ มีความบกพร่องทางการพดู มีปัญหาทางพฤติกรรม บุคคลออทิสติก และ
ผูท่ี้พิการซํ้ าซอ้น 
 โรงเรียนต้นแบบ (Model School) 
 หมายถึง โรงเรียนท่ีมีคุณภาพในการจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนและการจดัการเรียนการสอนของผูบ้ริหาร ครู อาจารยท่ี์มีความเป็นมืออาชีพผูเ้รียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอยา่งแก่โรงเรียนอ่ืนๆ ทั้งสายสามญัและ
สายอาชีพ 
 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (Border Patrol Police School) 
 หมายถึง โรงเรียนท่ีสังกดัสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานผูส้อนไดแ้ก่ ตาํรวจตระเวนชายแดน สอนให้กบัชาวเขาและประชาชนท่ีห่างไกลการ
คมนาคมใหรู้้หนงัสือ 
 โรงเรียนเตรียมทหาร (Armed Forces Academic Preparatory School) 
 หมายถึง สถาบนัท่ีจดัการศึกษาสาํหรับผูเ้ขา้เรียนเพ่ือเตรียมเป็นนายทหารและนายตาํรวจ สงักดัสถาบนั
วิชาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย เป็นการรวมโรงเรียนเตรียมนายร้อยและโรงเรียนเตรียมนาย
เรือ เขา้ไวด้ว้ยกนั 
 โรงเรียนทวภิาษา (Bilingual School)  
 หมายถึง สถานศึกษาท่ีใชภ้าษาประจาํชาติและภาษาท่ีสองในการจดัการศึกษาและจดักิจกรรมหลกัสูตร
การเรียนรู้ 
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 โรงเรียนทางเลอืก (Alternative School)  
 หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีวตัถุประสงคพิ์เศษเพ่ือการเรียนการ
สอนในเชิงนวตักรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมศกัยภาพความแตกต่างของผูเ้รียน มีการทดลองปฏิบติั และการจดั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยบูรณาการแนวการศึกษาทางเลือกเขา้กบัหลกัสูตรปกติ 
 โรงเรียนนานาชาติ (International School) 
 หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาในระบบโดยใชห้ลกัสูตรต่างประเทศ หรือหลกัสูตรต่างประเทศท่ีปรับ
รายละเอียดเน้ือหารายวิชาใหม่ หรือหลกัสูตรท่ีจดัทาํข้ึนเอง โดยใชภ้าษาต่างประเทศเป็นส่ือในการเรียนการ
สอนใหก้บันกัเรียนไม่จาํกดัเช้ือชาติ ศาสนา และไม่ขดัต่อศีลธรรมและความมัน่คงของประเทศ 
 โรงเรียนสาธิต (Demonstration School) 
 หมายถึง โรงเรียนในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อทดลองใชรู้ปแบบ
การจดัการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ และเป็นสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใหแ้ก่นิสิต 
นกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ 
 โรงเรียนในพืน้ท่ีเส่ียงภัย ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

(High-risk School in Five Southern Border Provinces)  
หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานในพ้ืนท่ีเส่ียงภยั ๕ จงัหวดัชายแดน

ภาคใตข้องไทย คือ จงัหวดัยะลา สงขลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส 
โรงเรียนปอเนาะ (Pondok  School) 
หมายถึง สถาบนัการศึกษาวิชาศาสนาอิสลาม สอนโดยผูท่ี้มีความรู้ทางศาสนาอิสลามเป็นอยา่งดี 
โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพเิศษทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science School)  
หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีวตัถุประสงคพิ์เศษเพ่ือส่งเสริมการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (School of Welfare)  
หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีวตัถุประสงคพิ์เศษเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส 

ซ่ึงหมายถึงเด็กท่ียากไร้ เด็กเร่ร่อน จรจดั เด็กท่ีพ่ึงพาตนเองไม่ได ้เด็กท่ีถูกทาํร้าย ถูกรังแก เด็กกาํพร้าจาก
เหตุการณ์ประสบภยัธรรมชาติ ภยัจากการสู้รบเพ่ือป้องกนัประเทศชาติและความมัง่คง กาํพร้าจากโรคภยัติดต่อ
ร้ายแรงไดแ้ก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัภ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
วตัถุประสงคพิ์เศษ 

 
 



 
 

 
๖๑ 

โรงเรียนสอนคนตาบอด (School for the Blind) 
หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอน กิจกรรม และส่ิงอาํนวยความสะดวก แก่ผูท่ี้มีความบกพร่อง

ทางการเห็น เพ่ือใหผู้ท่ี้มีความบกพร่องไดรั้บความรู้และทกัษะเพ่ือนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
โรงเรียนโสตศึกษา (School for the Deaf) 
หมายถึง โรงเรียนเฉพาะความพิการท่ีจดัการศึกษาพิเศษสําหรับนักเรียนหูตึงและหูหนวก โดยนาํ

หลกัสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบันกัเรียนหูตึงและหูหนวก 
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ (Royal Police Cadet Academy) 
หมายถึง สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเฉพาะทางดา้นวิชาการและวิชาชีพตาํรวจ สังกดั สํานัก

ตาํรวจแห่งชาติ เป็นสถาบนัหลกัในการใหก้ารศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทาํการสอน การวิจยั การ
ฝึกอบรมและการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยเน้นทกัษะความเช่ียวชาญดา้นการใชก้ฎหมาย และวิชาชีพ
ตาํรวจเป็นสําคญัให้มีคุณลกัษณะเหมาะสมท่ีจะเป็นขา้ราชการตาํรวจชั้นสัญญาบตัรในตาํแหน่งรองสารวตัร
หรือเทียบเท่า ตามความตอ้งการของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ผูท่ี้ศึกษาตามหลกัสูตรหลกัของโรงเรียนนายร้อย
ตาํรวจ เรียกวา่ “นกัเรียนนายร้อยตาํรวจ” (นรต.) ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาชั้นสูงตามหลกัสูตรนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ 
จะไดรั้บการแต่งตั้งยศเป็น “วา่ท่ีร้อยตาํรวจตรี”  

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(Chulachomklao Royal Military Academy) 
หมายถึง สถาบนัระดบัอุดมศึกษาท่ีผลิตนายทหารสญัญญาบตัร ท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ดา้นวิชาการเพียงพอ

ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีนายทหารสญัญาบตัรของกองทพับก มีคุณลกัษณะความเป็นผูน้าํมีระเบียบวินยั รู้แบบธรรม
เนียมของกองทพัและส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นสุภาพบุรุษและเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม 

โรงเรียนนายเรือ (Royal Thai Navy Academy) 
หมายถึง สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของกองทพัเรือ มีหนา้ท่ีใหก้ารศึกษา ฝึกอบรมนกัเรียนนาย

เรือดา้นวิทยาการ วิชาทหาร จริยศึกษาและพลศึกษา เพ่ือใหมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมท่ี
จะเป็นนายทหารสัญญาบตัรของกองทพัเรือโดยใหค้วามรู้ทางดา้นวิชาการระดบัปริญญาตรีแก่นกัเรียนนายเรือ
ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ตามความตอ้งการของกองทพัเรือ 

โรงเรียนนายเรืออากาศ (Royal Thai Air Force Academy) 
หมายถึง สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาสังกดักองทพัอากาศ มีหน้าท่ีวางแผนการปฏิบติั อาํนวยการ 

ประสานงาน กาํกบัการและดาํเนินการเก่ียวกบัการศึกษา การฝึกอบรม และประเมินผลแก่นกัเรียนนายเรืออากาศ 
รวมทั้งสนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านการบิน มีผูบ้ญัชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นผูบ้ ังคบับัญชา



 
 

 
๖๒ 

รับผิดชอบ ผลิตบณัฑิตท่ีเป็นนายทหารชั้นสญัญาบตัร ใหเ้พียบพร้อมดว้ยคุณธรรม ความรอบรู้ ความรับผิดชอบ 
ความเป็นผูน้าํทางทหาร และความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

โรงเรียนสังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration School) 
หมายถึง สถาบนัการศึกษาท่ีจดัตั้งข้ึนตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร โดยมีการจดัการศึกษาหลาย

ระดบัและหลายรูปแบบคือ ๑) การศึกษาก่อนประถมศึกษา ๒) การศึกษาระดบัประถมศึกษา ๓) การศึกษาระดบั
มธัยมตน้และมธัยมปลาย ๔) การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (ไดแ้ก่ วิทยาลยัพยาบาล ในความรับผิดชอบของสาํนกั
การแพทย ์กรุงเทพมหานคร) ๕) การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
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ลขิสิทธ์ิ (Copyright)  
 หมายถึง ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับจดสิทธิแต่เพียงผู ้เดียวท่ีจะกระทําการใดๆ เก่ียวกับงานท่ีผู ้
สร้างสรรค์ได้ริเร่ิมโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการ
สร้างสรรค ์โดยไม่ลอกเลียนงานของผูอ่ื้น โดยงานท่ีสร้างสรรคต์อ้งเป็นงานตามประเภทท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิให้
ความคุม้ครอง โดยผูส้ร้างสรรคจ์ะไดรั้บความคุม้ครองทนัทีท่ีสร้างสรรคโ์ดยไม่ตอ้งจดทะเบียน พระราชบญัญติั
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.๒๕๓๗ หมวด ๑ มาตรา ๖ ไดใ้หค้วามคุม้ครองแก่งานสร้างสรรค ์๙ ประเภท ไดแ้ก่ 
 . งานวรรณกรรม (หนงัสือ จุลสาร ส่ิงพิมพ ์คาํปราศรัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 
 . งานนาฏกรรม (ท่ารํา ท่าเตน้ ฯลฯ) 
 . งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์ภาพถ่ายศิลปประยกุต ์ฯลฯ) 
 . งานดนตรีกรรม (ทาํนอง ทาํนองและเน้ือร้อง ฯลฯ) 
 . งานส่ิงบนัทึกเสียง (เทป ซีดี) 
 . งานโสตทศันวสัดุ (วีซีดี ดีวีดี ท่ีมีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง) 
 . งานภาพยนตร์ 
 . งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
 . งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๖๔ 

วงจรคุณภาพเดมม่ิง (Deming Cycle: PDCA) 
 หมายถึง กระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในการดาํเนินงานควบคุมคุณภาพ เป็นวงจรพฒันา
คุณภาพจากการเผยแพร่ของ Deming ซ่ึงประกอบดว้ย วางแผน (Plan) ปฏิบติั (Do) ตรวจสอบ (Check) ปรับปรุง
แกไ้ข (Action) 
วงจร PDCA มีขั้นตอนดงัน้ี 
 . การวางแผน (Plan) กาํหนดแผนท่ีสามารถดาํเนินการใหบ้รรลุตามปรัชญาและวิสยัทศันท่ี์กาํหนดไว ้มี
การกําหนดตัวช้ีวดัคุณภาพและเกณฑ์ตัดสิน โดยพิจารณาทาํแผนและเคร่ืองมือตัดสินท่ีสอดคล้องและ
ตอบสนองการดาํเนินงานท่ีมุ่งสู่คุณภาพท่ีพึงประสงคเ์ป็นสาํคญั 
 . การดาํเนินงานตามแผน (Do) สร้างความตระหนกัใหก้บับุคลากรของสถานศึกษาใหป้ฏิบติัภารกิจท่ีได้
วางแผนไวโ้ดยอาศยัการดาํเนินงานตามโครงการและกิจกรรมท่ีกาํหนดตามแผน ดว้ยวิถีชีวติและการทาํงาน
อยา่งมีคุณภาพ 
 . การตรวจสอบและประเมิน (Check) เป็นการกาํกบัติดตามประเมินการดาํเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้
สถานศึกษาจะตอ้งวิเคราะห์สภาพการดาํเนินงานของตนเองในแต่ละช่วงการดาํเนินงาน และเปรียบเทียบผลการ
ดาํเนินงานตามตวัช้ีวดัและเกณฑต์ดัสิน เพื่อตดัสินวา่การดาํเนินงานมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการหรือไม่เพราะเหตุใด 
 . การนําผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) เม่ือผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินแลว้ ตอ้งนาํผล
การประเมินมาปรับปรุงโดยส่งขอ้มูลยอ้นกลบัไปใหผู้เ้ก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานในหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดรั้บรู้ถึงผลงานของตวัเองว่าเป็นอยา่งไร และควรปรับปรุงต่อไปอย่างไร จึงจะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด และ
ดาํเนินการแกไ้ขตามระบบ 
วทิยาลยั (College) 
 หมายถึง การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา (ตํ่ากวา่ปริญญา) และสถานศึกษาท่ีจดัการอาชีวศึกษา ไดแ้ก่ 
 .วิทยาลัยการอาชีพ (Industrial and Community Education College) หมายถึง สถานศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีจัดตั้ งข้ึนเพื่อสนองการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพแก่
ประเทศชาติ ซ่ึงดาํเนินการจดัการศึกษาเหมือนกบัวิทยาลยัเทคนิคทุกประการแต่จะจดัตั้งในเขตการจดัการของ
ตลาดแรงงาน และใหบ้ริการวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชนหน่วยงานในทอ้งถ่ิน 
 . วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (Agriculture and Technology College) หมายถึง สถานศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีมีเป้าหมายหลักในจัดการศึกษาให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของท้องถ่ินในด้านการ
เกษตรกรรมและดา้นอ่ืนๆ เพ่ือผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นวิชาชีพเกษตรใหมี้คุณภาพ 
 .วิทยาลัยชุมชน (Community College) หมายถึง สถานศึกษาประจาํทอ้งถ่ิน ท่ีจดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
โอกาสให้ผู ้สํา เ ร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าท่ีย ังไม่มีโอกาสศึกษาต่อใน



 
 

 
๖๕ 

ระดบัอุดมศึกษา และยงัเป็นการจดัการศึกษาอบรมในหลกัสูตรและสาขาท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจ
ของสงัคมและชุมชน 
 .วิทยาลัยเทคนิค (Technical College) หมายถึง สถาบนัการศึกษาท่ีมีเป้าหมายหลกัคือการพฒันากาํลงั 
คนระดบัก่ึงฝีมือ ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพท่ี
กาํหนดและมีทกัษะในการประกอบอาชีพ ภารกิจสาํคญัของวิทยาลยัเทคนิคจึงมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะ
เชิงทกัษะแรงงานดา้นช่างฝีมือ กรอปดว้ยความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติในการประกอบสมัมาชีพเพ่ือการสร้าง/
เพ่ิมพูนรายได ้โดยการจดัหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพปัญหาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน ประเทศ และสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล การเรียนการสอนในวิชา สายสามญัจะถูกจดัเพื่อเสริม
หลกัสูตรเท่านั้น 
 .วิทยาลัยนาฏศิลป์ (Dramatic Arts College) หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานท่ีมีวตัถุประสงคพิ์เศษเพ่ือผลิตผูจ้บการศึกษาดา้นนาฏดุริยางค-ศิลป์ไทย ในระดบัวิชาชีพขั้นพ้ืนฐานและ
นาฏศิลป์ไทยและดุริยางค์ไทย เป็นศูนยก์ลาง แหล่งความรู้ แหล่งบริการวิชาการดา้นนาฏดุริยางคศิลป์ไทย 
พ้ืนเมืองและสากล ธาํรงสืบทอดและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ใหค้งอยูคู่่ชาติไทยสืบไป 
 .วทิยาลยัพลศึกษา (Physical Education College) หมายถึง สถานศึกษาท่ีผลิตบณัฑิตทางดา้นพลศึกษา 
กีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นนัทนาการ และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ วิจยั 
โดยมุ่งพฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นพลศึกษา สุขศึกษา กีฬาและนนัทนาการ บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้
ของชุมชนดา้นกีฬา รวมทั้งสืบสานและอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน การละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย 
 .วิทยาลัยสารพดัช่าง (Polytechnic Colleges) หมายถึง สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีเป้าหมายหลกัในการ
จดัการศึกษาสายอาชีพโดยเนน้พฒันาทกัษะเชิงอาชีพดา้นช่าง ฝีมือ เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหผู้ส้าํเร็จการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าท่ียงัไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ให้มีทกัษะพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งพฒันาผูท่ี้ประกอบอาชีพแลว้ให้มีทกัษะในระดบัท่ีสูงข้ึน ภารกิจสําคญัของวิทยาลยั
สารพดัช่างจึงมุ่งพฒันาผูเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรระยะสั้น ให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะเชิงทกัษะแรงงานดา้น
ช่างฝีมือกรอปดว้ยความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติในการประกอบสมัมาชีพเพ่ือการสร้าง/เพ่ิมพนูรายได ้
 .วิทยาลัยอาชีวศึกษา (Vocational Education College) หมายถึง สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีจดัการศึกษา
เพ่ือเตรียมคนเขา้สู่โลกของงาน มีการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้การปฏิบติังานในส่ิงท่ีเรียนรู้เป็น
หลกั มุ่งฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะวิชาชีพดา้นฝีมือ ท่ีมีการฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญนั้นๆ 
ไปสร้างสรรคไ์ปผลิตส่ิงท่ีมีคุณค่าแก่ชีวิตและสงัคม สามารถนาํผลผลิตท่ีสะสมไวไ้ปจดัจาํหน่ายไปบริโภค ไป
บริการได ้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถจดัการเชิงธุรกิจ เชิงอุตสาหกรรม และนาํไปประกอบอาชีพไดมี้
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เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพสามารถทาํงาน ร่วมกบัผูอ่ื้นไดมี้ความสาํนึกในความเป็นไทย ดาํรงไวซ่ึ้งความมัน่คงของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
วสัิยทศัน์ (Vision) 
 หมายถึง ความคาดหวงัในอนาคตขององคก์รท่ีตอ้งการจะเป็น โดยกาํหนดทิศทางอยา่งชดัเจน 
วถิชีีวิตคุณภาพ (Quality of Life) 
 หมายถึง จิตสํานึกและการสร้างคุณค่าสู่ตนเอง สร้างคนคุณภาพนําไปสู่ชุมชนคุณภาพ ทาํอย่าง
สมํ่าเสมอและต่อเน่ืองเป็นวิถีชีวิต ตามวิสัยทศัน์การบริการ สมศ. พ.ศ.๒๕๕๓ คือ “นาํคุณภาพสู่ตน สร้างคน
คุณภาพ คุณภาพปัจเจกชน สู่ชุมชนคุณภาพ คุณค่าตอ้งหมัน่ทาํ สร้างวฒันธรรมคุณภาพ” 
วฒันธรรมคุณภาพ (Quality Culture) 
 หมายถึง พฤติกรรมในการปฏิบติังานหรือดาํเนินชีวติของบุคลากร ทุกคน ทุกหน่วยในสถานศึกษาไม่วา่
ตนจะรับผิดชอบหรือปฏิบติังานในภารกิจใดกต็าม ทุกคนจะคาํนึงถึงหรือตอ้งการทาํใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีเสมอ 
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ศิลปะ (Arts) 
 หมายถึง งานสร้างสรรคท่ี์ส่งเสริมสร้างสุนทรีย ์ความงามและความสุข แก่ผูค้นสภาพแวดลอ้ม และ
สงัคม เพ่ือพฒันาการยกระดบัความมีรสนิยม ความสุนทรีย ์เขา้ใจคุณค่าและความสาํคญัของศิลปะตลอดจนเป็น
แนวทางในการพฒันาส่งเสริมการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
ศูนย์การเรียน (Learning Center) 
 หมายถึง สถานท่ีเรียนท่ีหน่วยงานจดัการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
สถาบนัทางการแพทย ์สถานสงเคราะห์ และสถาบนัสังคม อ่ืนจดัตั้งข้ึนเพื่อจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงอาจจดั
การศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอธัยาศยัเพ่ือใหมี้ความยืดหยุน่
คล่องตวั สนองตอบวตัถุประสงคข์องศนูยก์ารเรียน 
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สถานศึกษา (Education Institution) 
 หมายถึง หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชนท่ีมีอาํนวจหนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงค์
ในการจดัการศึกษาทั้งสถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารเรียน วิทยาลยั สถาบนั มหาวิทยาลยั สาํหรับ
สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั เช่น 
 . สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 . สถานรับเลีย้งเด็ก หมายถึง สถานท่ีรับเล้ียงและพฒันาเด็กท่ีมีอายไุม่เกินหกปีบริบูรณ์ และมีจาํนวน
ตั้งแต่หกคนข้ึนไป ซ่ึงเด็กไม่เก่ียวขอ้งเป็นญาติกบัเจา้ของหรือผูด้าํเนินการสถานรับเล้ียงเด็กดงักล่าว ทั้งน้ีไม่
รวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและของเอกชน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ.๒๕๔๖ 
 . สถานพฒันาเดก็ปฐมวัย หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั ไดแ้ก่ ศนูยเ์ดก็เลก็ ศนูยพ์ฒันาเดก็
เล็กก่อนเกณฑข์องสถาบนัศาสนา ศูนยบ์ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความตอ้งการ
พิ เศษหรือสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยในสังกัด ต่างๆ  ท่ี เ รี ยก ช่ืออย่ าง อ่ืน  เ ช่น  ศูนย์เด็ก เล็ก  (สังกัด
กระทรวงมหาดไทย) สถานรับเล้ียงเด็ก หรือ สถานรับเล้ียงและพฒันาเด็ก (สังกดักระทรวงพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย)์ 
 .ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาท่ีใหก้ารอบรมเล้ียงดูจดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการ
การเรียนรู้ใหเ้ด็กเล็กมีความพร้อม ดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
สภาวชิาการ (Academic Council) 
 หมายถึง องคค์ณะบุคคลผูช้าํนาญหรือเช่ียวชาญงานวิชาการของวิทยาลยัชุมชนทั้งระบบ มีอาํนาจหนา้ท่ี
ใหค้าํปรึกษา และขอ้เสนอแนะแก่สภาวิทยาลยัและผูอ้าํนวยการเก่ียวกบั หลกัสูตรการเรียนการสอน คุณภาพ
ทางการศึกษา การเปิดสาขาวิชา การเปิดหลกัสูตรและการดาํเนินงานของหน่วยงานจดัการศึกษา 
สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) 
 หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการใชร้ะบบต่างๆ ของร่างกาย ประกอบกิจกรรมใดๆ อนัเก่ียวกบั
การแสดงออกซ่ึงความสามารถทางร่างกายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หรือไดอ้ย่างหนกัติดต่อกนัโดยไม่แสดง
อาการเหน็ดเหน่ือยใหป้รากฏและร่างกายสามารถฟ้ืนตวัสู่สภาพปกติไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว 
สหกจิศึกษา (Co-operative Education) 
 หมายถึง  
 . ระบบการศึกษาท่ีเนน้ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานจริงในองคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต (Work-based 
learning) โดยใหน้กัศึกษาไปปฏิบติังานจริงเตม็เวลา และไดท้าํงานตรงตามสาขาวิชาชีพท่ีมีประโยชน์ต่อองคก์ร
และผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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 . รูปแบบการศึกษาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาและมีการฝึกประสบการณ์จากการ
ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ 
สารสนเทศ (Information) 
 หมายถึง กลุ่มของขอ้มูลท่ีผ่านการประมวลผลตามกฎเกณฑ์ เพ่ือใหข้อ้มูลเหล่านั้นมีความหมายและมี
ประโยชน์ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ขอ้มูลท่ีผ่านการเปล่ียนแปลง หรือจดักระทาํเพ่ือผลของการเพ่ิมความรู้ 
ความเข้าใจของผูใ้ช้ ลักษณะของสารสนเทศจะเป็นการรวบรวมข้อมูลหลายๆ อย่างท่ีเก่ียวข้องกันเพื่อ
จุดมุ่งหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงมีองคป์ระกอบ ๕ ส่วนคือ ขอ้มูล การประมวลผล การจดัเก็บ เทคโนโลยีเป็น
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการเกบ็ขอ้มูล และสารสนเทศ 
สาระการเรียนรู้ (Learning Content) 
 หมายถึง องคค์วามรู้ ทกัษะหรือกระบวนการ และคุณลกัษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้
สาํหรับเดก็อายตุั้งแต่แรกเกิดถึงหา้ปี ใชเ้ป็นส่ือกลางในการจดักิจกรรมใหเ้ดก็ เพ่ือส่งเสริมพฒันาการทุกดา้น ทั้ง
ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปัญญา ซ่ึงจาํเป็นต่อการพฒันาเดก็ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 
สิทธิบัต ิ(Patent) 
 หมายถึง หนงัสือสําคญัท่ีคุม้ครองการประดิษฐ์คิดคน้หรือการออกแบบผลิตภณัฑ์ ท่ีมีลกัษณะตามท่ี
กาํหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าดว้ยสิทธิบตัร พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภท
หน่ึง ท่ีเก่ียวกบัการประดิษฐคิ์ดคน้หรือการออกแบบเพ่ือใหไ้ดส่ิ้งของ เคร่ืองใชห้รือส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
ท่ีเราใชก้นัอยูใ่นชีวิตประจาํวนั เช่น การประดิษฐ์รถยนต ์โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ โทรศพัย ์หรือการออกแบบท่ี
ไม่ซํ้ าของเดิม เป็นตน้ 
สิทธิบัตรการประดษิฐ์ (Innovation Patent) 
 หมายถึง หนังสือสําคญัท่ีคุม้ครองการประดิษฐ์คิดคน้เก่ียวกบั กลไก โครงสร้าง ส่วนประกอบ ของ
ส่ิงของเคร่ืองใช ้เช่น กลไกของกลอ้งถ่ายรูป กลไกของเคร่ืองยนต ์ยารักษาโรค เป็นตน้ หรือ การคิดคน้กรรมวิธี
ในการผลิตส่ิงของ เช่น วิธีการในการผลิตสินคา้ วิธีการในการเก็บรักษาพืชผกัผลไมไ้ม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป   
เป็นตน้  
สิทธิบัตรการออกแบบ (Design Patent) 
 หมายถึง หนงัสือสําคญัท่ีคุม้ครองการออกแบบผลิตภณัฑ์รูปร่าง ลวดลาย หรือสีสันท่ีมองเห็นไดจ้าก
ภายนอก เช่น การออกแบบแกว้นํ้ าใหมี้รูปร่างเหมือนรองเทา้ เป็นตน้ 
 
 
 



 
 

 
๗๐ 

ส่ือการเรียนรู้ (Learning Materials) 
 หมายถึง เคร่ืองมือท่ีเป็นตวักลางในการถ่ายทอดเร่ืองราวเน้ือหา ความรู้ จากผูส้อน หรือจากแหล่ง
ความรู้ไปสู่เด็ก เช่น วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม บุคคล ส่ิงแวดล้อม หรือวิธีการใดๆ เพ่ือช่วยให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ ความรู้ เจตคติ บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
สุขนิสัย (Health Habits) 
 หมายถึง นิสยัท่ีก่อใหเ้กิดสุขลกัษณะ อนัเป็นผลช่วยใหบุ้คคลมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี เช่น มีความ
สะอาด ปราศจากโรคมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม น่าช่ืนชมและมีความปลอดภยัไม่เส่ียงต่ออุบติัเหตุ 
หรืออุบติัภยัทั้งหลาย 
สุขภาพกาย (Physical Health) 
 หมายถึง สภาวะของร่างกายท่ีมีความสมบูรณ์ แขง็แรงเจริญเติบโตอยา่งปกติ ระบบต่างๆ ของร่างกาย
สามารถทาํงานไดเ้ป็นปกติและมีประสิทธิภาพ ร่างกายมีความตา้นทานโรคได ้ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็และความ
ทุพพลภาพ 
สุขภาพจิต (Mental Health) 
 หมายถึง สภาวะของจิตใจท่ีมีความสดช่ืน แจ่มใสสามารถควบคุมอารมณ์ใหม้ัน่คงเป็นปกติ ปรับตวัให้
เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไดดี้ เผชิญกบัปัญหาต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี และปราศจาก
ความขดัแยง้หรือความสบัสนภายในจิตใจ 
สุนทรียภาพ (Aesthetics) 
 หมายถึง ความซาบซ้ึงในคุณค่า อารมณ์ ความรู้สึกในส่ิงท่ีดีงาม ไพเราะ น่าร่ืนรมยไ์ม่ว่าจะเป็นงาน
ศิลปะหรือ ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มกต็าม ซ่ึงความรู้สึกซาบซ้ึงในคุณค่าความงามต่างๆ น้ี พฒันาจากประสบการณ์ 
การเรียนรู้ศึกษาอบรม ฝึกฝนจนเป็น ทกัษะชาํนาญ เป็นลกัษณะนิสยัและรสนิยม ของแต่ละบุคคล 
สุนทรียศึกษา (Aesthetic Education) 
 หมายถึง การศึกษาความหมาย ทฤษฎีเก่ียวกบัความงามคุณค่าของความงามท่ีมีต่อชีวิต การพฒันา การ
รับรู้เชิงสุนทรีย ์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการมีรสนิยมท่ีดีในศิลปะแขนงต่างๆ ไดแ้ก่ ทศันศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
สุนทรียะทางวฒันธรรม (Cultural Aesthetics) 
 หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถ
จรรโลงจิตใจใหมี้ความสุขมีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษยท่ี์งดงาม สามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมท่ีเขา้ใจและ
ผูกพนั ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมของวฒันธรรมเชิงประวติัศาสตร์เพ่ือการดาํรง
รักษสื์บไป 
 



 
 

 
๗๑ 

หน่วยจัดการศึกษา (Educational Management Unit) 
 หมายถึง สถานท่ีท่ีสภาวิทยาลยัชุมชน ประกาศจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาเครือข่ายของ
วิทยาลยัชุมชนเพ่ือจดัการศึกษาตามท่ีชุมชนตอ้งการร่วมกบัวทิยาลยัชุมชน มีอาํนาจหนา้ท่ีร่วมกบัวิทยาลยัชุมชน 
และหน่วยจดัการศึกษาอ่ืนในการจดัการศึกษาตามแผนการจดัการศึกษาท่ีสภาฯ ใหค้วามเห็นชอบ จดัการศึกษา
ทั้งสายวิชาการและวิชาชีพ ในระดบัประกาศนียบตัร ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และหลกัสูตรปรับพ้ืนฐาน 
รวมทั้งจดัหลกัสูตรระยะสั้น จดัอบรมการศึกษาต่อเน่ืองตลอดชีวิต และหลกัสูตรอ่ืนเพ่ิมเติมตามความตอ้งการ
ของชุมชนได ้
หลกัสูตร (Curriculum) 
 หมายถึง การประมวลความรู้และประสบการณ์ท่ีจดัข้ึนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และคุณลกัษณะตามท่ีกาํหนดไว ้หลกัสูตรจึงเป็นเสมือนแผนท่ีกาํหนดทิศทางในการพฒันาผูเ้รียนไปสู่
มาตรฐานการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นเป้าหมายและมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้ทราบความกา้วหนา้ของ
ผูเ้รียนในการพฒันาไปสู่มาตรฐานท่ีกาํหนด 
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Curriculum)  
 หมายถึง กรอบทิศทางหรือแนวปฏิบัติและมาตรฐานหลักสูตรสําหรับสถานศึกษาปฐมวยั และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชใ้นการจดัการศึกษาปฐมวยั 
หลกัสูตรสถานศึกษา 
(Educational Institution Curriculum) 
 หมายถึง มวลประสบการณ์หรือแนวทางการจดัการศึกษาและการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
ความเจริญงอกงามของผูเ้รียนทุกดา้นใหมี้ความรู้และมีคุณลกัษณะตามท่ีสังคม ประเทศชาติตอ้งการโดยจดัทาํ
เพ่ือให้เหมาะสมกับผูเ้รียนและท้องถ่ินประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ เน้ือหาสาระ กิจกรรม
ประสบการณ์เกิดจากการท่ีสถานศึกษานําสภาพต่างๆ ท่ีเป็นปัญหา จุดเด่นเอกลักษณ์ของชุมชน สังคม 
ศิลปวฒันธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พ่ือการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ
มาออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษาใหมี้คุณภาพเป็นแนวทางท่ีครูยดึถือในการจดัการเรียนรู้โดยความร่วมมือของ
ทุกคนในสถานศึกษาและชุมชนและระดมทรัพยากรทั้งของสถานศึกษาและชุมชนมาใชอ้ยา่งคุม้ค่า 
หลกัสูตรสาขาวชิาชีพ (Vocational Curriculum) 
 หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดท่ีผูเ้รียนตอ้งศึกษาเพ่ือให้ไดรั้บการรับรองจากสภาหรือ
องคก์รวิชาชีพท่ีกาํหนดตามกฎหมาย 
 
 



 
 

 
๗๒ 

ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality) 
 หมายถึง กรอบแนวคิดสาํคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างมาตรฐาน
คุณภาพดา้นผลลพัธ์กบัมาตรฐานคุณภาพดา้นกระบวนการท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนรู้ของครูและกระบวนการ
บริหาร การจดัสภาพแวดลอ้ม การประกนัคุณภาพภายในและการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ทั้งน้ีห่วง
โซ่คุณภาพยงัรวมถึงความเช่ือมโยงคุณภาพทุกระดบัการศึกษาอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๗๓ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(Local Administrative Organization) 
 หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเมืองพทัยา 
องค์ประกอบคุณภาพ (Quality Factor) 
 หมายถึง ปัจจยัหลกัในการดาํเนินงานของสถาบนัท่ีมีผลต่อคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ ปรัชญา ปณิธาน 
ภารกิจและวตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน การพฒันาและสนบัสนุนนกัศึกษา การวิจยัการบริการวิชาการแก่
ชุมชน การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การบริหารและจดัการ การเงินและงบประมาณ 
และการประกนัคุณภาพ 
องค์รวม (Holistic) 
 หมายถึง ทศันะในการมองปรากฏการณ์ หรือส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมทุกๆ มิติ ว่ามีความโยงใย
เก่ียวขอ้งต่อกนั และมีผลต่อการพฒันาเดก็ 
อตัลกัษณ์ (Identity) 
 หมายถึง ผลผลิตของผูเ้รียนตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา ท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สงักดั 
อนุสิทธิบตัร (Petty Patent) 
 หมายถึง เป็นการใหค้วามคุม้ครองส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้เช่นเดียวกบัสิทธิบตัรการประดิษฐ์ แต่แตกต่างกนั
ตรงท่ีการประดิษฐท่ี์จะขอรับอนุสิทธิบตัรเป็นการประดิษฐท่ี์มีเป็นการปรับปรุงเพียงเลก็นอ้ยซ่ึงมีเทคนิคท่ีไม่สูง
มากนกั 
อาจารย์ประจํา (Full-time Faculty) 
 หมายถึง ขา้ราชการ พนกังาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจา้งกบัสถาบนัอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ซ่ึงมี
หนา้ท่ีความรับผิดชอบตามพนัธกิจของสถาบนั 
เอกลกัษณ์ (Uniqueness) 
 หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหน่ึงของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 



 
 

 
๗๔ 

อุดมการณ์สําคญัของการจัดการศึกษา 
(Key Philosophy in Education Provision) 
 หมายถึง การจดัใหมี้การศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสงัคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษา
ท่ีสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และ วฒันธรรม เป็น
การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพ้ืนฐานท่ีดีตั้งแต่วยัเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม
และพฒันาความรู้ความสามารถเพื่อการทาํงานท่ีมีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เ รียน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า การศึกษาเป็น
กระบวนการของการพฒันาชีวิตและสงัคม เป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื สามารถพึ่งตนเอง
และผูอ่ื้นได ้และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๗๕ 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
-------.  กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗  

ตอนท่ี ๒๓ ก (๒ เมษายน ๒๕๕๓).(เอกสารอดัสาํเนา) 
-------.  กฎกระทรวง วา่ดว้ยสิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗. ราชกิจจานุเบกษา  

เล่ม ๑๒๑ ตอนท่ี ๕๖ ก (๒ กนัยายน ๒๕๔๗). (เอกสารอดัสาํเนา) 
-------.  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาใหค้นพิการไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เร่ือง กาํหนด หลกัเกณฑ ์

และวิธีการการรับรองบุคคลของสถานศึกษาวา่เป็นคนพิการ พ.ศ.๒๕๔๘. (เอกสารอดัสาํเนา)  
-------.  พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑. ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๕ ตอนท่ี  ๔๓ ก                             

(๕ มีนาคม ๒๕๕๑). (เอกสารอดัสาํเนา)  
-------.  พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐. ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๕ ตอนท่ี ๗ ก                            

(๑๑ มกราคม ๒๕๕๐). (เอกสารอดัสาํเนา) 
-------.  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุ.โต) (๒๕๔๗). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา 

 

ราชบัณฑิตยสถาน .  (๒๕๔๒) .  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ .  ๒๕๔๒ .  พิมพ์คร้ัง ท่ี  ๑ . 
กรุงเทพมหานคร : นานมีบุค๊ส์พบัลิเคชั้น.  
 

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,สํานกันายกรัฐมนตรี. (มปป.). พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งสํานกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓. (มปท.). 
 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (๒๕๔๗). พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ.๒๕๔๒ แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค. 
 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (๒๕๕๐). คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก        
เพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาดา้นการอาชีวศึกษา. กรุงเทพมหานคร : เซ็นจูร่ี. 
 
 

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (๒๕๕๑). มาตรฐานการศึกษา ตวับ่งช้ี และเกณฑ์
การพิจารณา เพ่ือการประเมินคุณภาพภานอกระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาท่ีมีวตัถุประสงค์พิเศษ : 
โรงเรียนพระปริย ัติธรรม  (แผนกสามัญศึกษา) รอบท่ีสอง  (พ .ศ .๒๕๔๙-๒๕๕๓). (พิมพ์คร้ังท่ี  ๒).              
(ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี ๑) (มปท.). 
 



 
 

 
๗๖ 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.(๒๕๕๒). ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา      
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : จุดทอง. 
 

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (มปป.). คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ดา้นการอาชีวศึกษา ฉบบัปี พ.ศ.๒๕๕๔. (มปท.). (เอกสารอดัสาํเนา) 
 

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (มปป.). คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัปี พ.ศ.๒๕๕๔. (มปท.). (เอกสารอดัสาํเนา) 
 

สาํนกังานเลขานุการคณะกรรมการคุม้ครองเดก็แห่งชาติ, กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย.์ 
(๒๕๕๑). พระราชบญัญติัคุม้ครองเดก็ พ.ศ.๒๕๕๖. นนทบุรี : สหมิตร พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิสซ่ิง. 
 

สาํนกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, กระทรวงมหาดไทย. 
(มปป.). มาตรฐานการดาํเนินงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน. (เอกสารอดัสาํเนา) 
 

สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (๒๕๕๐). กรอบมาตรฐาน
หลกัสูตรอาชีวศึกษา.กรุงเทพมหานคร : เอส.พี.วี. การพิมพ.์ (เอกสารอดัสาํเนา) 
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