อภิธธานศศัพท์
การประกัันคุณภาพ
พการศึกษษา
(QA Glossary))

สํานักงานรัับรองมาตรรฐานและปประเมินคุณภภาพการศึศึกษา (องคค์การมหาชชน)
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คุณ ภาาพ คุณ

กระจกสะทท้อนให้เห็นภภาพ คุณภาาพสะท้อนใหห้เห็น “ตน”
คนคุณ
ณภาพ คือ คนดี
ค ที่เก่ง แและมีคุณค่าาต่อสังคม
“คุณภาพพ” คือหัวใจขของการพัฒ
ฒนาระบบกาารศึกษาไทยย
ให้ก้กา้ วไกลอย่างงยัง่ ยืน
ซึง่ เปรียบไดด้ว่า
คุณ
ณภาพ ก็คือผผลสะท้อนจาากภาพคุณนนัน่ เอง

๑

คํานํา
ตามเจตนารมณ์ แ ห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๙ กําหนดให้มีสํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา
(องค์การมหาชน) หรื อ สมศ. ทําหน้าที่พฒั นาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการ
จัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึ งถึงความมุ่งหมายหลักการ และแนวทาง
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ
ในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ใช้รูปแบบกัลยาณมิตรประเมิน โดยประสงค์ที่จะให้เป็ นการ
ประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้เกิดวิถีชีวิตคุณภาพ และสังคมได้ตระหนักว่า
การศึกษาเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของทุกภาคส่ วน
ระบบการประกันคุณภาพ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ ายและแต่ละหน่ วยงานได้นิยามศัพท์ข้ ึนตาม
ความจําเป็ นของการใช้งาน สมศ. ในฐานะที่เป็ นองค์กรรับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของชาติจึง
จัดทําหนังสื ออภิธานศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษา (QA Glossary) ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ใช้เป็ นคู่มือของสถานศึกษา รวมถึงผูป้ ระเมินและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
สมศ. ขอขอบคุ ณผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องทุ กฝ่ ายที่ ร่ วมกันจัด ทําหนังสื ออภิ ธ านศัพท์การประกันคุ ณภาพ
การศึกษาเล่มนี้ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าหนังสื อเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และประสบความสําเร็ จตามจุดมุ่งหมายต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่ งโรจน์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

๒

สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ
บทนํา
คําศัพท์
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หมวด ก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thai Qualifications Framework)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
(Thai Qualifications Framework for Vocational Education)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education)
การจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(Learner – centered Approach)
กระบวนการเก็บข้อมูลที่เป็ นมาตรฐาน
(Standardized Data Collection Process)
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก
(External Quality Assessment Process)
กลยุทธ์ (Strategy)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(Occupations and Technology Learning Area)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
(Mathematics Learning Area)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
(Foreign Languages Learning Area)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
(Thai Language Learning Area)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ (Science Learning Area)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ (Arts Learning Area)
๓
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(Social Studies, Religion and Culture Learning Area)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
(Physical Education Learning Area)
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรื อบ้านเรี ยน
(Home School Provision)
การจัดประสบการณ์ปฐมวัย
(Early Childhood Experience-based Provision)
การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Private University Extension)
การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ
(Integrated Experience Provision)
การตัดสิ นใจแบบมีส่วนร่ วม
(Participatory Decision-making)
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(Monitoring and Auditing of Educational Quality)
การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา
(Monitoring of Institutional Development)
การตัดสิ นใจแบบมีส่วนร่ วม
(Participatory Decision-making)
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(Monitoring and Auditing of Educational Quality)
การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา
(Monitoring of Institutional Development)
การบริ หาร/การจัดการความเสี่ ยง (Risk Management)
การบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
การบูรณาการ (Integration)
การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)
การประเมินการสอน (Teaching Assessment)
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การประเมินแบบกัลยาณมิตร (Amicable Assessment)
การประเมินเพื่อยืนยันสภาพจริ ง
(Authentic Assessment for Verification)
การประเมินแบบเสริ มพลัง (Empowerment Assessment)
การประเมินพัฒนาการเด็ก
(Child Development Assessment)
การเผยแพร่ งานสร้างสรรค์
(Dissemination of Creative Works)
การเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
(National Conference Research Papers)
การเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(International Conference Research Papers)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Development)
การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม (Holistic Child Development)
การพัฒนาสถานศึกษาจากผลประเมินคุณภาพ
(Institutional Development Based on the Result of Quality Assessment)
การพัฒนาสุ นทรี ยภาพ (Aesthetic Development)
การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษา
(Parental Participation in Educational Management)
การรายงานพัฒนาการเด็ก (Child Development Report)
การเรี ยนการสอนผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(E-learning and Teaching)
การเรี ยนรู้ (Learning)
การเรี ยนรู้จากกรณี ปัญหา
(Problem-based Learning : PBL)
การเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง
(Learning by Doing)
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การเรี ยนรู้ที่เน้นการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้
(Research-based Learning)
การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ (Collaborative Learning)
การเรี ยนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง (Self Study)
การเรี ยนรู้เป็ นทีม (Team Study)
การเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล (Individual Study)
การเล่นกับเพื่อน (Associative Play)
การวิจยั เชิงนโยบาย (Policy Research)
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
(Research for Learning and Teaching Development)
การวิจยั สถาบัน (Institutional Research)
การศึกษา (Education)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education)
การศึกษาตลอดชีวิต (Life-long Education)
การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education)
การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education)
การศึกษาในระบบ (Formal Education)
การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
(General Education Program of Ecclesiastical Studies)
การให้บริ การทางวิชาการแก่สงั คม
(Academic Services for Society)
การให้อาํ นาจในการตัดสิ นใจ (Empowerment)
การอาชีวศึกษา (Vocational Education)
การอุดมศึกษา (Higher Education)
กิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activities)
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
(Kinesthetic and Rhythmic Activities)
กิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Activities)
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30
30
31
31
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กิจกรรมเสริ มประสบการณ์
(Supplementary Experiences Activities)
กิจกรรมเสรี (Independent Activities)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
(Criteria of Quality Assessment)
เกมการศึกษา (Educational Game)
หมวด ค
คณะกรรมการสถานศึกษา (Educational Institution Board)
ครอบครัว (Families)
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences)
ความเป็ นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)
ความรู ้ (Knowledge)
ความรู ้และทักษะที่จะเป็ นในการทํางาน
(Knowledge and Skills Required for Work)
ค่านิยมหลัก (Core Values)
คุณธรรม (Virtues)
คุณลักษณะตามวัย
(Developmentally Appropriate Characteristics)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Desired Characteristics of Basic Education)
โครงการบริ การวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(Academic Projects for Community Empowerment)
โครงงานหรื อสิ่ งประดิษฐ์ (Project or Invention)
หมวด ง
งานวิจยั (Research)
งานสร้างสรรค์ (Creative Product)
งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ในระดับชาติ
(Publicized Creative Works at National Levels)
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งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ระดับนานาชาติ
(Publicized Creative Works at International Levels)
หมวด จ
จรรยาบรรณนักวิจยั (Researcher Ethics)
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
(Code of Conduct)
จินตนาการ (Imagination)
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (Imagination and Creativity)
จิตสาธารณะ (Public Mind)
หมวด ด
ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
เด็กปฐมวัย (Early Childhood)
เด็กพิเศษ (Children in Special Program)
หมวด ต
ตัวบ่งชี้ (Indicator)
หมวด ท
ทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Resources)
ทักษะการสื่ อสาร (Communication Skills)
ทักษะชีวิต (Life Skills)
หมวด ธ
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
หมวด น
นักวิจยั (Researchers)
นักวิจยั ประจํา (Full-time Researchers)
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
(Full-time Equivalent Student: FTES)
นักศึกษาภาคพิเศษ (Non-regular Students)
นักศึกษาภาคปกติ (Regular Students)
แนวปฏิบตั ิที่ดี (Good Practice)
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หมวด บ
บริ การวิชาการ/วิชาชีพ (Academic/Professional Services)
หมวด ป
ประสบการณ์สาํ คัญ (Essential Experiences)
ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness)
ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency)
ปี การศึกษา (Academic Year)
หมวด ผ
ผลงานทางวิชาการ (Academic Paper)
ผลงานวิจยั ได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ
(Research Cited Internationally)
ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
(Research or Creative Work)
ผูจ้ ดั การโรงเรี ยนเอกชน (Private School Manager)
ผูจ้ ดั การศึกษาโดยครอบครัว (Home School Provider)
ผูช้ ่วยครู /ผูช้ ่วยผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก
(Teacher Assistant/Assistant Caregiver)
ผูป้ ระเมินภายนอก (External Assessor)
ผูป้ ระเมินภายใน (Internal Assessor)
ผูป้ ระเมินอภิมาน (Meta Evaluator)
ผูม้ ีความสามารถพิเศษ (Gifted Student)
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholder)
ผูร้ ับใบอนุญาตโรงเรี ยนเอกชน (Private School Licensee)
ผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก (Caregiver)
ผูศ้ ึกษาอบรมตามหลักสูตรที่กาํ หนด
(Attendant to Training Programs)
แผนปฏิบตั ิการประจําปี (Annual Action Plan)
หมวด ฝ
ใฝ่ รู้ (Enthusiasm)
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หมวด พ
พระราชบัญญัติการศึกษา (Education Act)
พัฒนาการเด็ก (Child Development)
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก
(Fine Motor Development)
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
(Gross Motor Development)
พัฒนาการด้านร่ างกาย (Physical Development)
พัฒนาการด้านสติปัญญา (Intellectual Development)
พัฒนาการด้านสังคม (Social Development)
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
(Emotional Development)
พัฒนาการสมวัย (Appropriately Developed)
พันธกิจของสถาบัน (Institutional Mission)
หมวด ภ
ภาคีเครื อข่าย (Network)
ภารกิจ (Task)
ภารกิจของสถาบัน (Institutional Task)
หมวด ม
มาตรการ (Measures)
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
(Vocational Education Standards)
หมวด ร
ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance System)
ระบบการศึกษา (Educational System)
ระบบการศึกษาทางไกล (Distance Education) หรื อ การเรี ยนทางไกล (Distance Learning)
ระบบและกลไก (System and Mechanism)
รายงานประจําปี (Annual Report/Self Assessment Reports: SAR)
โรงเรี ยน (Schools)
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หมวด ล
ลิขสิ ทธิ์ (Copyright)
หมวด ว
วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle: PDCA)
วิทยาลัย (College)
วิสยั ทัศน์ (Vision)
วิถีชีวิตคุณภาพ (Quality of Life)
วัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture)
หมวด ศ
ศิลปะ (Arts)
ศูนย์การเรี ยน (Learning Center)
หมวด ส
สถานศึกษา (Education Institution)
สภาวิชาการ (Academic Council)
สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)
สหกิจศึกษา (Co-operative Education)
สารสนเทศ (Information)
สาระการเรี ยนรู ้ (Learning Content)
สิ ทธิ บตั ิ (Patent)
สิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ (Innovation Patent)
สิ ทธิ บตั รการออกแบบ (Design Patent)
สื่ อการเรี ยนรู้ (Learning Materials)
สุ ขนิสยั (Health Habits)
สุ ขภาพกาย (Physical Health)
สุ ขภาพจิต (Mental Health)
สุ นทรี ยภาพ (Aesthetics)
สุ นทรี ยศึกษา (Aesthetic Education)
สุ นทรี ยะทางวัฒนธรรม (Cultural Aesthetics)

65
66
66
68
68
68
69
69
70
70
70
71
71
71
71
71
72
72
72
72
72
72
72
73

๑๑

หมวด ห
หน่วยจัดการศึกษา (Educational Management Unit)
หลักสูตร (Curriculum)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Curriculum)
หลักสูตรสถานศึกษา
(Educational Institution Curriculum)
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ (Vocational Curriculum)
ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)
หมวด อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Administrative Organization)
องค์ประกอบคุณภาพ (Quality Factor)
องค์รวม (Holistic)
อัตลักษณ์ (Identity)
อนุสิทธิบตั ร (Petty Patent)
อาจารย์ประจํา (Full-time Faculty)
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
อุดมการณ์สาํ คัญของการจัดการศึกษา
(Key Philosophy in Education Provision)
บรรณานุกรม

๑๒

74
74
74
74
74
75
76
76
76
76
76
76
76
77
78

บทนํา
๑. ความเป็ นมา
เนื่องด้วยศัพท์ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นศัพท์วิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับระบบ
และการจัดการศึกษาหลายระดับ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ด้าน
การอาชี วศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่ งการประกันคุณภาพภายในดําเนิ นการโดยต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เช่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (อปท.)
สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร (กทม.) สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สภาการพยาบาล กองบัญชาการการศึกษา ๓ เหล่าทัพ
และกองบัญชาการการศึกษาสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
(สช.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่ งกํากับดูแลและประเมินคุณภาพการบริ หารจัดการศึกษาภาครัฐ
สมศ. เป็ นหน่วยงานกํากับดูแลการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งระบบ จึงได้จดั ทําหนังสื ออภิธาน
ศัพท์การประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาพร้ อมเขี ยนคําอธิ บายในรู ปแบบของพจนานุ กรม เพื่อใช้เ ป็ นมาตรฐาน
เดี ยวกันอันจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกันคุณภาพการศึกษาและตอบสนองความสนใจของนักเรี ยน
นักศึกษา นักวิชการ ครู อาจารย์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา ตลอดจน
ประชาชน ทัว่ ไป
ในการดําเนินการครั้งนี้ สมศ. อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร สมศ. คราว
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานขึ้นสองชุด ทําหน้าที่จดั ทํา
หนังสื ออภิธานศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษา (QA GLOSSARY) ดังนี้
ชุดที่หนึ่ง
คณะกรรมการจัด ทํา หนัง สื อ อภิ ธ านศัพ ท์ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยคํา สั่ง ที่ ๔๖/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีรายนาม ดังต่อไปนี้
ประธานคณะกรรมการบริ หาร สมศ.
เลขาธิ การคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ผูอ้ าํ นวยการ สมศ.

ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ประธานกรรมการ

๑๓

ศาสตราจารย์นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล
ศาสตราจารย์นายแพทย์วฒ
ุ ิชยั ธนาพงศธร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชยั วัฒนานิกร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ กําจร สุ นพงษ์ศรี
นางทิพย์ นิลนพคุณ
นางสาวอรุ ณี รุ่ งเรื อง
นางศิริพร เสนามนตรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ชุดที่ สอง
คณะทํา งานจัด ทํา หนั ง สื อ อภิ ธ านศัพ ท์ ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยคํา สั่ ง ที่ ๔๗/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ มีรายนามดังต่อไปนี้
ผูอ้ าํ นวยการ สมศ.
นางทิพย์ นิลนพคุณ
ดร.วราภรณ์ สี หนาท
เลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรื อผูแ้ ทน
(นางสาวขนิษฐา สุ ดกังวาล)
เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อผูแ้ ทน
(ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ)
เลขาธิ การคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรื อผูแ้ ทน
(นางสาวพัฒน์ศจั กร อรรถศิลป์ )
เลขาธิ การคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรื อผูแ้ ทน
(ดร.อรสา ภาววิมล)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชนหรื อผูแ้ ทน
(นางสาวสุกลั ยา อนุชิตไพลิน)
นางศิริพร เสนามนตรี
นางสาววีรนุช ทองแดง
นางมณี รัตน์ จันทนา
นางสาวสร้อยหวาย พัดเงิน

๑๔

ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

นางสาวกกรวิกา ชูพลสัสัตว์
นางสุฑาทิพย์ ถิ่นวัฒนนากูล
นายศักดาา ศรี ภูมี
นางสาวนนภาภร ส่งแสสง
นางสาวออรุ ณี รุ่ งเรื อง
นางสาวพพรรณทิพย์ หนนุนวงษ์
นายกิตติกันตพงศ์ ศรี บบัวนํา
รู ปแบบขของการดําเนินนงาน มีดงั นี้

คคณะทํางาน
คคณะทํางาน
คคณะทํางาน
คคณะทํางาน
คคณะทํางานแลละเลขานุการ
คคณะทํางานแลละผูช้ ่วยเลขานนุการ
คคณะทํางานแลละผูช้ ่วยเลขานนุการ

ขขั้นที่ ๑ การประมวลและรววบรวมคําศัพท์
ขัข้นที่ ๒ คัดเลือกคําศัพท์เสนอต่อกรรมกการเพื่อพิจารณ
ณาความถูกต้อองเหมาะสม แและครอบคลุม
ขัข้นที่ ๓ ประชุชุมเชิงปฏิบตั ิการในระดั
ก
บกการศึกษาต่างๆๆ เพื่อรวบรวมมความคิดเห็นเกี
น ่ยวกับคําศัพท์ จัดทํา
คําอธิธิ บายและสรุ ปเสนอที
ป
่ประชชุมพิจารณารับรอง
บ
ขัข้นที่ ๔ จัดพิมมพ์เผยแพร่
๒. หลั
ห กเกณฑ์ กาารดําเนินงาน
๒ การประมมวลและรวบรวมศัพท์ ดําเเนินการตามปประกาศราชบัณั ฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ เรื่ อง
๒.๑
หลักการจจัดทําศัพท์บญญั
ญั ติของราชบัณฑิตยสถานน และหลักกาารจัดทําคําอธิธิ บายศัพท์พจนนานุกรมเฉพาาะสาขาวิชา
ของราชบบัณฑิตยสถาน คือ คิด ค้นนหา ทั้งจากเออกสาร รายงาน หนังสื อ เว็ว็บไซต์ต่างๆ และรวบรวมมคําศัพท์มา
กําหนด โโดยถือความหหมายที่ใช้ในกการประกันคุณภาพการศึ
ณ
กษษาเป็ นหลัก
๒ การคัดเลลือกศัพท์ เลืออกคําศัพท์ที่ใชช้ในการประกักันคุณภาพการศึกษา เพื่อปประโยชน์ในกการนําไปใช้
๒.๒
คําที่ มีคววามหมายสังเขป เฉพาะระะดับการศึกษาจะแสดงคําออธิ บายหรื อตัวอย่างประกกอบ เพื่อก่ อให้เกิ ดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
๒ การเขียนนคําอธิ บายศัพท์
๒.๓
พ
๒.๓.๑ การจัดทําคคําอธิ บายศัพท์ทแต่ละคํา มีความมุ่งหมายเเพื่อให้ใช้ศพั ทท์ในการประกกันคุรภาพ
การศึกษาาได้อย่างถูกต้องตามประสสงค์จึงอธิ บายคความหมายขอองศัพท์ โดยถืถือเอาความเข้าใจเป็
า นเกณฑ
ฑ์ คือ บางคํา
ที่อธิบายความหมายเพีพียงไม่กี่บรรทัทัดก็เข้าใจได้ แต่บางคําต้องอธิ บายหลายยบรรทัดจึงเข้า้ ใจ
๒.๓.๒ คําศัพท์บาางคํามีที่ใช้เฉพพาะ จะแสดงสัญลักษณ์ไว้หน้าความหมมาย เพื่อให้ผใใช้
ู ้ ได้ทราบ
ว่าความหหมายนั้นใช้เฉฉพาะระดับการศึกษาใด หรืรื อนํามาจากกฎหมาย กฎกรระทรวงใด ดังงนี้
= พระราชบัญั ญัติการศึกษษาแห่งชาติ
กฎหมายย กฎกระทรวงงศึกษาธิ การ สสกอ.

๑๕

= การศึกษาปปฐมวัย
= การศึกษาขั้นั พื้นฐาน
= การอาชีววศึกษา
= การอุดมศึศึกษา
= สมศ.
๒
๒.๓.๓
คําศัพท์
พ บางคํามี อธิ บายเพิ่มเติมมเฉพาะสําหรัรับการประเมิมินในแต่ละระดับการศึกษษา จะจัดทํา
คํคาอธิบายเป็ นชุ
น ดของคําหรืรื อมียอ่ หน้าเพิพิ่มเติม
๒ คําศัพพท์ที่มีรูปศัพท์ต่างกันและมีมีความหมายใกล้เคียงกัน จะะบอกคําที่ใช้ใ้ กล้เคียงไว้ในนตอนท้าย
๒.๓.๔
๒ การเรี ยงงลําดับศัพท์ ได้เรี ยงคําศัพท์ ตามลําดับอักกษรไทยดังนี้
๒.๔

๑๖

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thai Qualifications Framework)
หมายถึง มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพของผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาชาวิชาเพื่อใช้เป็ น
หลัก ในการจัด ทํา มาตรฐานด้า นต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ก ารจัด การศึ ก ษามุ่ ง สู่ เ ป้ าหมายเดี ย วกัน ในการผลิ ต ผูส้ ําเร็ จ
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่ งชาติ
(Thai Qualifications Framework for Vocational Education)
หมายถึ ง กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิอาชี ว ศึ กษาแห่ งชาติ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้องครอบคลุ มอย่างน้อย
๓ ด้าน คือ ๑) มีคุณธรรมจริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชี พและกิจนิ สัยที่เหมาะสมในการทํางาน ๒) มีทกั ษะการ
สื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรี ยนรู้ และการปฏิบตั ิงาน การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตวั เลข การจัดการและการพัฒนางาน และ ๓) มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาในระดับคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education)
หมายถึง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้องครอบคลุมอย่างน้อย
๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ๒) ด้านความรู ้ ๓) ด้านทักษะทางปั ญญา ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับสาขา / สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบตั ิตอ้ งเพิ่มมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะพิสยั
การจัดการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
(Learner – centered Approach)
หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาที่ถือว่าผูเ้ รี ยนสําคัญที่สุด เน้นให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู้ และพัฒนา
ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง รวมทั้งมีการฝึ กและปฏิบตั ิในสภาพจริ งของการทํางาน เชื่อมโยง ประยุกต์สิ่งที่เรี ยนรู ้เข้า
กับสังคม มีการจัดกิจกรรมการและกระบวนการให้ผเู ้ รี ยนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่ง
ต่าง ๆ ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อนจากการที่ผเู ้ รี ยนสามารถ
เลือกเรี ยนรายวิชา หรื อเลือกทําโครงงานหรื อชิ้นงานตามความสนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้น ๆ
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รู ปแบบการจัดการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญมีหลายรูปแบบ เช่ น
๑. การเรี ยนรู้จากกรณี ปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
๒. การเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล (Individual Study)
๓. การเรี ยนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivist Learning)
๔. การเรี ยนรู้แบบแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง (Self Study)
๕. การเรี ยนรู้จากการทํางาน (Work-based Learning)
๖. การเรี ยนรู้ที่เน้นการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้ (Research-based Learning)
๗. การเรี ยนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)
กระบวนการเก็บข้ อมูลทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
(Standardized Data Collection Process)
หมายถึง ความถูกต้องเหมาะสมของการวัด การเก็บข้อมูล คุณภาพของเครื่ องมือ ซึ่ งควรมีการระบุใน
รายงานและหรื อบันทึกภาคสนาม ในส่ วนของการประเมิน ผูป้ ระเมินจะใช้การสังเกตสภาพจริ งหรื อใช้วิธีศึกษา
จากเอกสารที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งหรื อที่ได้รับการรับรองความถูกต้องจากสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ์เป็ น
ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงการประเมินจากสภาพหรื อการประเมินเชิงประจักษ์
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก
(External Quality Assessment Process)
หมายถึง กระบวนการในการประเมินคุณภาพภายนอกประกอบด้วย ๓ ระยะ คือ ก่อนการตรวจเยี่ยม
ระหว่างการตรวจเยี่ยมและหลังการตรวจเยี่ยม ซึ่ งในแต่ละระยะมีความสําคัญอย่างยิ่งเสมอต่อผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก ที่ตอ้ งถูกต้อง เที่ยงตรง น่าเชื่ อถือสามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ หรื อนําผลการประเมินคุณภาพนอกไปใช้
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ (Strategy)
หมายถึง แนวทางหรื อวิธีทาํ งานที่ดีที่สุด เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค์ ภารกิจและวิสัยทัศน์ที่
กําหนดไว้ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในกรอบระยะเวลาที่ตอ้ งการ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(Occupations and Technology Learning Area)
หมายถึง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตรแกนกลางที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู ้
ความสามารถ มีทกั ษะในการทํางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชี พและศึกษาต่อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยมีสาระสําคัญในการเรี ยนรู้ ได้แก่ การดํารงชี วิตและครอบครั ว การออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร และการอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
(Mathematics Learning Area)
หมายถึ ง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ตามหลักสู ตรแกนกลางของการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งมุ่งให้ได้เรี ยนรู ้
คณิ ต ศาสตร์ อย่า งต่ อเนื่ อ งซึ่ งมี บ ทบาทสํา คัญ ยิ่ ง ต่ อ การพัฒ นาความคิ ด ของมนุ ษ ย์ ทํา ให้ม นุ ษ ย์มี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ คิ ดอย่างมี เหตุผล เป็ นระบบ มี แบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ ได้อย่างถี่ ถว้ น
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ การเรี ยนรู ้ในกลุ่ม
สาระนี้ มีสาระหลักที่จาํ เป็ น คือ จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิ ต พีชคณิ ต การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
ความน่าจะเป็ นรวมทั้งทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
(Foreign Languages Learning Area)
หมายถึ ง กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางที่ มุ่ ง พัฒ นาผู ้เ รี ยนให้ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อในระดับสู งขึ้ น รวมทั้งมี ความเข้าใจเรื่ องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและ
สามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสําคัญได้แก่
ภาษาเพื่อการสื่ อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาและความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ อื่น และภาษากับ
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนและโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
(Thai Language Learning Area)
หมายถึง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางซึ่ งแสดงถึงการเรี ยนรู ้ภาษาไทยที่เป็ นเอกลักษณ์
ของชาติ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็ นเอกภาพและเสริ มสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มี
ความเป็ นไทย ใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็ นเครื่ องมือใน
การแสวงหาความรู ้ ติดต่อธุ รกิจการงาน การพัฒนาอาชี พ และเป็ นสื่ อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ถือเป็ น
สมบัติล้ าํ ค่าควรแก่การเรี ยนรู ้อนุรักษ์ และสื บสานให้คงอยูค่ ู่ชาติไทยตลอดไป ภาษาไทยเป็ นทักษะที่ตอ้ งฝึ กฝน
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จนชํานาญในการใช้เพื่อการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อในไปใช้ในชีวิตจริ ง ซึ่ งต้องเรี ยนรู ้
ทั้งการอ่านการเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย รวมทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ (Science Learning Area)
หมายถึ ง กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ต ามหลัก สู ต รแกนกลางเป็ นกลุ่ มสาระที่ มุ่ ง หวัง ให้ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กบั กระบวนการ มีทกั ษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และแก้ไขปั ญหาที่หลากหลาย ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอน โดยได้กาํ หนด
สาระสําคัญให้เรี ยนรู้ คือ สิ่ งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชี วิต ชี วิตกับสิ่ งแวดล้อมสารและสมบัติของสาร แรง
และการเคลื่ อ นที่ พลัง งาน กระบวนการเปลี่ ย นแปลงของโลก ดาราศาสตร์ แ ละอวกาศ ธรรมชาติ ข อง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (Arts Learning Area)
หมายถึ ง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรแกนกลางซึ่ งแสดงถึงการมุ่งพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความรู ้
ความเข้าใจ มีทกั ษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้ งในคุณค่าของศิลปะ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนแสดงออกอย่าง
อิสระ ในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(Social Studies, Religion and Culture Learning Area)
หมายถึง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางเป็ นกลุ่มสาระที่ว่าด้วยการอยูร่ ่ วมกันในสังคมที่มี
ความเชื่ อสัมพันธ์กนั และมี ความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เพื่ อช่ วยให้สามารถปรั บตนเองเข้ากับบริ บท
สภาพแวดล้อ ม เป็ นพลเมื อ งดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามรู ้ ทัก ษะ คุ ณ ธรรม และค่ า นิ ย มที่ เ หมาะสม ได้
กําหนดให้เรี ยนรู ้สาระต่าง ๆ ได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนิ นชีวิตใน
สังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
(Physical Education Learning Area)
หมายถึง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางเป็ นกลุ่มสาระที่ว่าด้วยภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งทางกาย ทางจิ ต ทางสังคม ทางปั ญญาหรื อจิ ตวิญญาณ ซึ่ งเกี่ ยวโยงกับทุกมิ ติของชี วิตมีทกั ษะปฏิ บตั ิ ดา้ น
สุ ขภาพจนเป็ นกิจนิ สยั เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนให้ยงั่ ยืนซึ่ งได้กาํ หนดให้มีสาระ
ที่เรี ยนรู้ได้แก่ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัวการเคลื่อนไหว การออกกําลังกาย
การเล่นเกม กี ฬาไทย และกี ฬาสากล การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ สมรรถภาพ และการป้ องกันโรค รวมทั้งความ
ปลอดภัยในชีวิต

๒๐

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือบ้ านเรียน
(Home School Provision)
หมายถึ ง การศึ กษาขั้น พื้ นฐานที่ ค รอบครั ว จัด โดยสิ ท ธิ คุม้ ครองตามกฏหมาย ซึ่ งมี รู ป แบบการจัด
การศึกษาแบบใดแบบหนึ่ งหรื อทั้งสามรู ปแบบของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สามารถเทียบโอนผลการศึกษาได้
การจัดประสบการณ์ ปฐมวัย
(Early Childhood Experience-based Provision)
หมายถึง การจัดการศึกษา การจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมการจัดวัสดุอุปกรณ์ สิ่ งจําลองและสื่ อต่างๆ ที่มี
ลัก ษณะและคุ ณ สมบัติ เ หมาะสมกับ เด็ ก สํา หรั บ การทํา กิ จ กรรมตอบสนองต่ อ สถานการณ์ น้ ัน ๆ จนเกิ ด
ประสบการณ์ ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของผูจ้ ดั เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการให้ครบทุกด้านทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม สติปัญญาและส่ งเสริ มพัฒนาเด็กให้พร้อมที่จะเรี ยนรู้ในระดับต่อไป
การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (Public University Extension)
หมายถึ ง การจัดการเรี ยนการสอนในสถานที่ อื่นใด ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่ งไม่ใช่ ที่ต้ งั ของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ต้ ัง ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๒
การจัดการศึกษานอกสถานทีต่ ้ งั ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Private University Extension)
หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนในสถานที่อื่นใดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่ งไม่ใช่สถานที่ต้ งั
ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ต้ งั ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑
การจัดประสบการณ์ แบบบูรณาการ
(Integrated Experience Provision)
หมายถึง การจัดประสบการณ์ที่นาํ ความรู ้ ความคิดรวบยอด ทักษะและประสบการณ์สําคัญทั้งมวลที่
ผูเ้ รี ยนจะได้รับจากสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ มาเชื่อมโยงผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างมีความหมายและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชี วิตจริ งได้ การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเป็ นการลดความซํ้าซ้อน ความไม่สัมพันธ์และ
ความไม่ต่อเนื่องขององค์ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์สาํ คัญ
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การตัดสิ นใจแบบมีส่วนร่ วม
(Participatory Decision-making)
หมายถึง การพิจารณาข้อมูลและแสวงหาทางเลือกหลายๆ ทางแล้วเลือกทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้บรรลุ
เป้ าหมายหรื อแก้ปัญหาได้สาํ เร็ จ เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจในการบริ หารและการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(Monitoring and Auditing of Educational Quality)
หมายถึ ง กระบวนการติ ดตามตรวจสอบความก้าวหน้า ของการปฎิ บ ตั ิ ตามแผนการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษา และจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้ อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่ งรัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา
(Monitoring of Institutional Development)
หมายถึง การติดตามผลที่เป็ นขั้นตอนสําคัญซึ่ งจะทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
โดยมีกระบวนการกํากับ ติดตาม ดูแลให้มีการนําข้อค้นพบ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การตัดสิ นใจแบบมีส่วนร่ วม
(Participatory Decision-making)
หมายถึง การพิจารณาข้อมูลและแสวงหาทางเลือกหลายๆ ทางแล้วเลือกทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้บรรลุ
เป้ าหมายหรื อแก้ปัญหาได้สาํ เร็ จ เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจในการบริ หารและการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(Monitoring and Auditing of Educational Quality)
หมายถึ ง กระบวนการติ ดตามตรวจสอบความก้าวหน้า ของการปฎิ บ ตั ิ ตามแผนการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษา และจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้ อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่ งรัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
การติดตามผลการพัฒนาของสถานศึกษา
(Monitoring of Institutional Development)
หมายถึง การติดตามผลที่เป็ นขั้นตอนสําคัญซึ่ งจะทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
โดยมีกระบวนการกํากับ ติดตาม ดูแลให้มีการนําข้อค้นพบ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมิน
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ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยการปฏิบตั ิตามแผนการปรับปรุ งคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
สมํ่าเสมอ เป็ นการสร้างระบบที่เชื่ อมโยงไปสู่ การประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายนอกในโอกาส
ต่อไป
การบริหาร/การจัดการความเสี่ ยง (Risk Management)
หมายถึง การกําหนดแผนเพื่อให้ผบู ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานทุกฝ่ าย ได้มีแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
ในระดับองค์กรที่ ชดั เจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงในทุกส่ วนงาน ระดับ
ความสําเร็ จของการบริ หารความเสี่ ยงพิจารณาจากการลดลงของเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ พร้ อมทั้งจัดทํา
แผนการบริ หารความเสี่ ยงและสร้างกลไกการติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
หมายถึง ศาสตร์ และศิลป์ ในการดําเนิ นการในสามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน คือการวางแผนกลยุทธ์ การ
ปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์ และการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องและสาธารณชนมัน่ ใจได้ว่า
สถานศึกษามีการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
การบูรณาการ (Integration)
หมายถึ ง การผสมกลมกลื นของแผน กระบวนการสารสนเทศ การจัดสรรทรั พยากร การปฏิ บตั ิการ
ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้ าประสงค์ที่สาํ คัญของสถานศึกษาการบูรณาการที่มีประสิ ทธิ ผล ต้อง
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันซึ่ งการดําเนิ นการภายใน ระบบการจัดการ และผลการดําเนิ นการต้องมีความ
เชื่อมโยงกันเป็ นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Assurance)
หมายถึ ง การสร้ า งมาตรฐานคุ ณ ภาพของการบริ ห ารจัด การและดํา เนิ น กิ จ กรรมตามภารกิ จ ของ
สถานศึ กษา เพื่อพัฒนาคุ ณภาพของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง สร้ างความมัน่ ใจให้ผูร้ ั บบริ การทางการศึ กษา ทั้ง
ผูร้ ับบริ การโดยตรง ได้แก่ ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และผูร้ ับบริ การทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และ
สังคมโดยรวม
.การประกันคุณภาพภายใน
(Internal Quality Assurance)
หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก
ภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรื อโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กาํ กับดูแลสถานศึกษานั้น
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.การประกันคุณภาพภายนอก
(External Quality Assurance)
หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก
ภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) บุคคล หรื อหน่วยงาน
ภายนอกที่ สํานักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็ นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
.การประเมินคุณภาพภายใน
(Internal Quality Assessment)
หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่ งกระทํา
โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรื อโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กาํ กับดูแลสถานศึกษา
.การประเมินคุณภาพภายนอก
(External Quality Assessment)
หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาซึ่ งกระทําโดยสํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรื อผูป้ ระเมินภายนอก
การประเมินการสอน (Teaching Assessment)
หมายถึ ง การวัดผลของกระบวนการสอนด้วยเครื่ องมือที่มีคุณภาพและนําผลที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับ
มาตรฐานการศึกษาโดยให้นกั เรี ยน นักศึกษา ครู อาจารย์ มีส่วนร่ วม เพื่อตัดสิ นคุณค่าของการสอน เครื่ องมือที่
ใช้ในการประเมินการสอนที่สาํ คัญ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถามปลายเปิ ด แบบมาตรประเมินค่า
มาตรประเมินค่าเชิงตัวเลขหรื อกราฟิ ก
การประเมินแบบกัลยาณมิตร (Amicable Assessment)
หมายถึง การประเมินคุณภาพตามปรัชญาและแนวปฏิบตั ิการประเมิน เพื่อเรี ยนรู ้และพัฒนาคุณภาพที่
เป็ นกระบวนการสัมพันธ์เชื่อมโยงของสรรพสิ่ ง และถักทอความร่ วมมือร่ วมใจของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ให้เ ข้าใจและเข้า ถึ งความจริ ง เชิ งคุ ณค่ าแบบองค์รวมด้วยเป็ นกลาง โดยใช้ห ลัก
กัลยาณมิตรธรรมเป็ นพื้นฐานในการประเมิน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนและคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยกระบวนการ
๔ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ส่ งเสริ มและพัฒนา ขั้นที่ ๒ สร้างความศรัทธาต่อผูป้ ระเมิน ขั้นที่ ๓ เพียรประเมิน
อย่างกัลยาณมิตร และขั้นที่ ๔ ชี้ทิศและเสริ มแรงพัฒนา

๒๔

ในส่ วนของการประเมิ น อย่างกัลยาณมิ ตร ผูป้ ระเมิ นพึ งใช้หลักธรรมเพื่อสร้ างความศรั ทธา ความ
ไว้วางใจและความเป็ นมิตร ตามกัลยาณมิตรธรรม ๗๑ ดังนี้
๑) ปิ โย : น่ ารัก เป็ นที่สบายใจ และสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าปรึ กษาไต่ถาม
๒) ครุ : น่ าเคารพ ประพฤติตนสมควรแก่ฐานะ ทําให้เกิดความรู ้สึกอบอุ่นใจ เป็ นที่พ่ ึงและรู ้สึกปลอดภัย
๓) ภาวนีโย : น่ ายกย่ อง มีความรู ้และภูมิปัญญาแท้จริ ง เป็ นผูฝ้ ึ กอบรมและปรับปรุ งตนเองอยูเ่ สมอ
๔) วตฺตาจ : รู้ จักพูดให้ ได้ ผล รู้จกั ชี้แจ้งให้เข้าใจ รู ้วา่ เมื่อไรควร พูดอะไร อย่างไร คอยให้คาํ แนะนําว่ากล่าว
ตักเตือน เป็ นที่ปรึ กษาที่ดี
๕) วจนกฺขโม : อดทนต่ อถ้ อยคํา พร้อมที่จะรับฟังคําปรึ กษาซักถาม คําเสนอแนะ วิพากษ์ วิจารณ์ อดทนฟัง
ได้ ไม่เบื่อ ไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉี ยว
๖) คมฺภีรญจ กถํ กตฺตา : สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้ อนให้ เข้ าใจได้
๗) โน จฏฐาเน นิโยชเย : ไม่ แนะนําเรื่องเหลวไหล หรื อชักจูงไปในทางที่เสื่ อมเสี ย
การประเมินเพือ่ ยืนยันสภาพจริง
(Authentic Assessment for Verification)
หมายถึง การประเมินที่ผูป้ ระเมินใช้วิธีสังเกตหรื อสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ ยวข้อง หรื อศึกษาจากเอกสาร
โดยเอกสารที่ใช้ตอ้ งเป็ นเอกสารที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง หรื อเป็ นเอกสารที่ได้รับการรับรองความถูกต้องจาก
สถานศึกษา เพื่อแสดงถึงการประเมินจากสภาพจริ งหรื อการประเมินเชิงประจักษ์
การประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment Assessment)
หมายถึ ง การใช้มโนทัศน์ของการประเมิ น เทคนิ คการประเมิ น และข้อค้นพบจากการประเมิ นไป
กระตุ ้น ให้เ กิ ด การพัฒนาปรั บปรุ ง กํา กับ ดู แ ล โดยใช้วิ ธี การเชิ งปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพในการดําเนิ น งาน
ประเมินตนเอง สะท้อนผลแก่ตนเองและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเป็ นกระบวนการที่ช่วยให้กลุ่มบุคคลต่างๆ พัฒนา
และพึ่งพาตนเองได้
การประเมินพัฒนาการเด็ก
(Child Development Assessment)
หมายถึง กระบวนการศึกษาข้อมูล ลักษณะ หรื อความสามารถในด้านต่างๆ ของเด็กอายุแรกเกิดถึงไม่
เกินหกปี บริ บูรณ์ในแต่ละช่วงวัย โดยใช้เครื่ องมือและวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
และสรุ ปผลเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ปกติของพัฒนาการเด็กตามวัย เป็ นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมให้เด็กได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

๒๕

การเผยแพร่ งานสร้ างสรรค์
(Dissemination of Creative Works)
หมายถึง การนําเสนอผลงานการสร้างสรรค์ ที่มีการศึกษาค้นคว้า หรื อแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี หรื อ
งานที่ได้รับสิ ทธิบตั รเป็ นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริ มสร้างองค์ความรู ้หรื อวิธีการที่เป็ นประโยชน์
ต่อสาขาวิชาหรื อแสดงความเป็ นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรื อแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานใน
สาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่ งประดิษฐ์ ผลงานศิลปะและผลงานออกแบบที่มีคุณค่าเป็ นที่ยอมรับตามเกณฑ์ในวงวิชา
ทั้ง ในระดับ ชาติ แ ละนานาชาติ หรื อ ได้รั บ การสนับ สนุ น จากองค์ก ร สมาคมที่ เ กี่ ย วข้อ งและมี ชื่ อ เสี ย งใน
ระดับประเทศหรื อต่างประเทศ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรื อจัดการแสดง (Performance)
การเผยแพร่ ผลงานวิจัยในทีป่ ระชุ มวิชาการระดับชาติ
(National Conference Research Papers)
หมายถึง การนําเสนอบทความวิจยั ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุม (Proceedings) ระดับชาติ โดยมีกองบรรณาธิ การจัดทํารายงานฯ
หรื อคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่
มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อย ร้อยละ ๒๕ และมีผปู ้ ระเมินบทความ
ที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ
การเผยแพร่ ผลงานวิจัยในทีป่ ระชุ มวิชาการระดับนานาชาติ
(International Conference Research Papers)
หมายถึง การนําเสนอบทความวิจยั ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับ
การตี พิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุม (Proceedings) ระดับนานาชาติ โดยมีกองบรรณาธิ การจัดทํา
รายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผปู ้ ระเมิน
บทความที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Educational Quality Development)
หมายถึ ง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาเข้าสู่ มาตรฐานการศึ กษาของชาติ โดยมี การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาการจัดระบบและโครงสร้ าง การวางแผน และการดําเนิ นงานตามแผนรวมทั้งการสร้ าง
จิตสํานึ กให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ องและเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกัน
ของทุกคน

๒๖

การพัฒนาเด็กแบบองค์ รวม (Holistic Child Development)
หมายถึ ง การอบรมเลี้ ยงดูและพัฒนาเด็กในทุกด้านที่ สําคัญ ไม่ว่าจะเป็ นด้านร่ างกาย อารมณ์ -จิ ตใจ
สังคม สติปัญญา รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและบุคคลแวดล้อมด้วย
การพัฒนาสถานศึกษาจากผลประเมินคุณภาพ
(Institutional Development Based on the Result of Quality Assessment)
หมายถึง การนําผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดและผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สมศ. ไปใช้ในการทําแผนพัฒนาสถานศึกษา และดําเนินการอย่างต่อเนื่ องเป็ นระบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
แท้จริ ง
การพัฒนาสุ นทรียภาพ (Aesthetic Development)
หมายถึง การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล
สถาบัน สภาพแวดล้อมและสังคมในแนวทางที่ดีข้ ึน อย่างมีแผน เป็ นระบบโดยมีเป้ าหมายที่ชดั เจนและเป็ นที่
ยอมรับร่ วมได้ ผลการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อสร้างสิ่ งใหม่ตอ้ งไม่เป็ นการทําลายคุณค่าทางสุนทรี ยข์ องศิลปะ
และวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่
มีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคมและความนิยม เพื่อให้อยูร่ ่ วมกันได้อย่าง
เข้าใจและมีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างสันติสุข
การมีส่วนร่ วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
(Parental Participation in Educational Management)
หมายถึง กระบวนการที่ผปู ้ กครองได้เข้าร่ วมทํางานกับโรงเรี ยน ครู และชุมชน ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของเด็กเพื่อร่ วมกันพัฒนาเด็กให้เจริ ญเติบโต และพัฒนาได้เต็มศักยภาพ
การรายงานพัฒนาการเด็ก (Child Development Report)
หมายถึง การเสนอผลการประเมินคุณลักษณะหรื อความสามารถด้านต่างๆ ของเด็กอายุแรกเกิ ดถึงไม่
เกิ นหกปี บริ บูรณ์ ตามสภาพความเป็ นจริ งที่ ปรากฎ โดยมีการสรุ ปผลจากการเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ปกติ ของ
พัฒนาการเด็กตามวัยในรู ปของรายงานที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจนและเข้าใจง่าย
การเรียนการสอนผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(E-learning and Teaching)
หมายถึ ง การใช้สื่ อ เทคโนโลยี ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพของการเรี ยนรู ้ โดย
สถานศึกษาให้บริ การและอํานวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้ รวมทั้งการติดต่อสื่ อสาร
ข้อมูลกับเครื อข่ายอื่นๆ

๒๗

การเรียนรู้ (Learning)
หมายถึง การเปลี่ยแปลงพฤติกรรมซึ่ งเป็ นผลจากประสบการณ์ที่ได้รับ หรื อจากการปฏิบตั ิ การอบรม
สั่ ง สอนและการปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ สถาพแวดล้อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ ความต้อ งการและความสนใจของเด็ ก ทํา ให้
ความสามารถต่างๆ ของเด็กถูกนําออกมาใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพเต็มที่
การเรียนรู้ จากกรณีปัญหา
(Problem-based Learning : PBL)
หมายถึง รู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู ้ รี ยนคิดและได้เรี ยนรู ้โดยกําหนดวัตถุประสงค์และเลือกแหล่งเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง ผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํา เป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดการคิดแก้ปัญหามากกว่าการจําเนื้ อหาข้อเท็จจริ ง
ส่ งเสริ มการทํางานเป็ นกลุ่มและพัฒนาทักษะทางสังคม วิธีการนี้ จะใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ดี หาก
ผูเ้ รี ยนมี ร ะดับ ความสามารถทางการคิ ด และการดําเนิ น การด้วยตนเองได้ดี เงื่ อนไขที่ ทาํ ให้เกิ ด การเรี ย นรู ้
ประกอบด้วยความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนที่สามารถผสานความเข้าใจกับข้อมูลใหม่ได้ โดยการจัดสถานการณ์ที่เหมือน
จริ งส่ งเสริ มการแสดงออกและการนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้ไตร่ ตรองข้อมูลอย่าง
ลึกซึ้ ง ทําให้ผเู ้ รี ยนตอบคําถามจดบันทึก วิพากษ์วิจารณ์สมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้และสรุ ปได้ดี
การเรียนรู้ จากประสบการณ์ จริง
(Learning by Doing)
หมายถึง การเรี ยนรู้ที่ได้จากการมีประสบการณ์ดว้ ยตนเองหรื อเรี ยนรู้ดว้ ยการปฎิบตั ิจริ ง จะทําให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้ได้ดีที่สุด
การเรียนรู้ ทเี่ น้ นการวิจัยเพือ่ สร้ างองค์ ความรู้
(Research-based Learning)
หมายถึง การเรี ยนรู้ที่เน้นการวิจยั ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเป็ นการเรี ยนที่เน้นการ
แสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนโดยตรง เป็ นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู ้ และการทดสอบ
ความสามารถทางการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยน โดยรู ปแบบการเรี ยนการสอนอาจแบ่งได้เป็ น ๔ ลักษณะ
ใหญ่ๆได้แก่ ๑) การสอนโดยใช้วิธีวิจยั เป็ นวิธีสอน ๒) การสอนโดยผูเ้ รี ยนร่ วมทําโครงการวิจยั กับอาจารย์หรื อ
เป็ นผูช้ ่วยโครงการวิจยั ของอาจารย์ ๓) การสอนโดยผูเ้ รี ยนศึกษางานวิจยั ของอาจารย์และของนักวิจยั ชั้นนําใน
ศาสตร์ที่ศึกษา และ ๔) การสอนโดยใช้ผลการวิจยั ประกอบการสอน
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การเรียนรู้ แบบร่ วมมือ (Collaborative Learning)
หมายถึง การเรี ยนรู ้ ร่วมกันที่เน้นให้ผเู้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิเป็ นกลุ่มย่อย โดยสมาชิ กกลุ่มมีความสามารถ
แตกต่างกัน เพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพการเรี ยนรู ้ของแต่ละคน สนับสนุ นให้มีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันให้
บรรลุ เ ป้ าหมายที่ ว างไว้ นอกจากนี้ ยัง เป็ นการส่ ง เสริ มให้ ผูเ้ รี ยนทํา งานร่ ว มกัน เป็ นหมู่ ค ณะตามระบอบ
ประชาธิ ปไตย เป็ นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ทําให้สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
การเรียนรู้ แบบแสวงหาความรู้ ได้ ด้วยตนเอง (Self Study)
หมายถึง การเรี ยนรู ้ที่ให้ผเู้ รี ยนศึกษาและแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง เช่น การจัดการเรี ยนการสอนแบบ
สื บค้น (Inquiry Instruction) การเรี ยนแบบค้นพบ (Discovery Learning) การเรี ยนแบบแก้ปัญหา (Problem
Solving) การเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ซึ่ งการเรี ยนรู ้การสอนแบบแสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเองนี้ใช้ในการเรี ยนรู้ท้ งั ที่เป็ นรายบุคคล และกระบวนการกลุ่ม
การเรียนรู้ เป็ นทีม (Team Study)
หมายถึง การที่ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่ งร่ วมกัน โดยมีเป้ าหมาย มีการกําหนดบทบาท
ของสมาชิ ก การมอบหมายงานและแผนงานที่ชดั เจนในการดําเนิ นงานของกลุ่มทําให้มีการเรี ยนรู ้ ระหว่างกัน
การติ ดต่อสื่ อสารประสานงาน การตัดสิ นใจร่ วมกันและช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกันเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
เป้ าหมาย ในระยะเวลาที่กาํ หนด โดยรับผิดชอบในผลของการกระทําร่ วมกัน จึงเป็ นประโยชน์ต่อสมาชิ กใน
กลุ่ม
การเรียนรู้ เป็ นรายบุคคล (Individual Study)
หมายถึงความสามารถและความสนใจในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน จัดจําเป็ น
ที่ ตอ้ งมี เทคนิ ควิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย เพื่อช่ วยให้การจัดการเรี ยนรู้ ตอบสนองผูเ้ รี ยนแต่ละคนที่
แตกต่างกัน
การเล่ นกับเพือ่ น (Associative Play)
หมายถึง ขั้นพัฒนาการด้านการเล่นของเด็ก ๔ ขั้น ดังนี้ (Millar,1968)
.ขั้นแรก การเล่ นตามลําพัง (Solitary Play) หมายถึงเด็กจะเล่นตามลําพัง
.ขั้นที่สอง การเล่ นเคียงข้ างเพือ่ น (Parallel Play) หมายถึง เด็กจะเล่นข้างๆ เพื่อน แต่ต่างคนต่างสนใจ
เฉพาะกิจกรรมหรื อของเล่นของตนเท่านั้น
.ขั้นที่สาม การเล่ นสมมติ (Dramatic Play) หมายถึง การเล่นเลียนแบบสิ่ งที่เด็กได้พบเห็น หรื อมี
ประสบการณ์ เป็ นการแสดงออกทางพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
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.ขั้นสุ ดท้ าย การเล่ นแบบร่ วมมือ (Cooperative Play) หมายถึง เด็กสามารถถเล่นแบบร่ วมมือกันได้เป็ น
กลุ่ มๆ ซึ่ งอาจมี ต้ งั แต่ ๒-๕ คน ปรากฎกับเด็กอายุต้ งั แต่ ๔ ปี เนื่ องจากเด็กสามารถควบคุ มอวัยวะและการ
เคลื่อนไหวได้ค่อยข้างดี
การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research)
หมายถึ ง การวิ จ ัย เพื่ อ หาแนวทางและนโยบายการดํา เนิ น การที่ จ ะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนและ
ประเทศชาติ โดยอาจนําผลการวิจยั เสนอแนะต่อรัฐบาลหรื อแหล่งทุนวิจยั อื่นๆ ซึ่ งจะเป็ นการสร้างสรรค์โอกาส
ในการขอความสนับสนุนการวิจยั ต่อเนื่องที่จะเป็ นการสร้างองค์ความรู ้ใหม่หรื อนวัตกรรมต่างๆ ต่อไป
การวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
(Research for Learning and Teaching Development)
หมายถึ ง การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลในชั้นเรี ยนเพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย ที่ มีผลต่อ
คุณภาพและสัมฤทธิ ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน อาทิ วิธีการสอน วิธีการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน อุปกรณ์และสื่ อการสอน
แหล่งเรี ยนรู ้ วิธีการสอน วิธีการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน อุปกรณ์และสื่ อการสอน แหล่งเรี ยนรู ้ วิธีวดั และประเมินผล
เป็ นต้น ผลการวิจยั จะช่วยให้ผสู้ อนสามารถพัฒนาการเรี ยนการสอนได้อย่างเป็ นระบบยิง่ ขึ้น
การวิจัยสถาบัน (Institutional Research)
หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับสถาบันของตนเอง โดยอาศัยกระบวนการวิจยั และการสร้างองค์ความรู ้ใหม่
มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําผลมาใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผน ปรั บปรุ งการบริ หาร และการดําเนิ นงานของ
สถาบัน ประกอบด้วย ๑) วิจยั เพื่อประโยชน์ในการเรี ยนการสอน ๒) วิจยั เพื่อประโยชน์ในการบริ หาร ๓) วิจยั
ความคุม้ ค่าของทรัพยากรที่ใช้ เช่น ต้นทุนต่อหัว ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ความคุม้ ค่าในการผลิตบัณฑิต
การศึกษา (Education)
หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู ้ การ
สร้างองค์ความรู ้อนั เกิดจากการจัดสิ่ งแวดล้อมทั้งที่เป็ นธรรมชาติและเทคโนโลยี การสัง่ สอนฝึ กฝน อบรม บ่ม
นิสยั การเลียนแบบ การปรับพฤติกรรม กระบวนการคิดและสร้างสรรค์ความรู ้ เพื่อเสริ มสร้างพัฒนาการทางกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม และจริ ยธรรม ตามความสามารถของบุคคลทุกวัยตลอดชีวิต
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (Basic Education)
หมายถึง การศึกษาซึ่ งจัดไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ก่อนระดับอุดมศึกษา
การศึกษาตลอดชีวติ (Life-long Education)
หมายถึ ง การศึ กษาที่ เกิ ดจากการผสมผสานระหว่างการศึ กษาในระบบ การศึ กษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education)
หมายถึง การศึกษาที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้ อม และโอกาส
โดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่ อ หรื อแหล่งความรู ้อื่นๆ
การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education)
หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุน่ ในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รู ปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลา
ของการศึกษาการวัดและประเมินผล ซึ่ งเป็ นเงื่ อนไขสําคัญของการสําเร็ จการศึกษาโดยเนื้ อหาและหลักสู ตร
จะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
การศึกษาในระบบ (Formal Education)
หมายถึ ง การศึกษาที่กาํ หนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษาหลักสู ตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขของการสําเร็ จการศึกษาที่แน่นอน
การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
หมายถึ ง การพัฒนาเด็กตั้งแต่ แรกเกิ ด ถึ งไม่เกิ นหกปี บริ บูร ณ์ บนพื้น ฐานการอบรมเลี้ ยงดูและการ
ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนภายใต้บริ บทสังคมและ
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต
ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม
การศึกษาพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
(General Education Program of Ecclesiastical Studies)
หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การให้ บริการทางวิชาการแก่ สังคม
(Academic Services for Society)
หมายถึง กิจกรรมหรื อโครงการให้บริ การแก่สงั คมภายนอกสถาบันการศึกษา หรื อเป็ นการให้บริ การที่
จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริ การ
การให้ อํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment)
หมายถึง การให้อาํ นาจและความรับผิดชอบการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การอาชีวศึกษา (Vocational Education)
หมายถึง กระบวนจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝี มือ ระดับเทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยี
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การอุดมศึกษา (Higher Education)
หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษา จัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มี
พันธกิจหลักสี่ ประการ คือ การสอน การวิจยั การบริ การวิชาการและการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมกลางแจ้ ง (Outdoor Activities)
หมายถึง กิจกรรมที่จดั ให้เด็กนอกห้องเรี ยนเพื่อออกกําลังเคลื่อนไหวร่ างกายและแสดงออกอย่างอิสระ
ตามความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคน เช่น การเล่นเครื่ องเล่นสนาม การเล่นทราย การเล่นนํ้า การ
เล่นกับอุปกรณ์กีฬา การเล่นเกมการละเล่น
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
(Kinesthetic and Rhythmic Activities)
หมายถึง กิจกรรมที่จดั ให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่ วนต่างๆ ของร่ างกายอย่างอิสระหรื อตามจังหวะ ดนตรี
เสี ยงเพลง หรื อคําคล้องจอง เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการใช้ส่วนต่างๆ
ของร่ างกายให้ประสานสัมพันธ์กนั
กิจกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Activities)
หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยให้ เ ด็ ก แสดงออกทางอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ความคิ ด ริ เริ่ มสร้ า งสรรค์แ ละ
จินตนาการ ให้เหมาะกับพัฒนาการ โดยใช้ศิลปะและการเล่น เช่น การเขียนภาพ การปั้ นการฉี ก-ปะ การตัด-ปะ
การพิมพ์ภาพ การร้อย การประดิษฐ์ การเล่น พลาสติกสร้างสรรค์ การสร้างรู ปจากกระดานปั กหมุด เป็ นต้น
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
(Supplementary Experiences Activities)
หมายถึง กิจกรรมกลุ่มที่มุ่งให้เด็กได้พฒั นาทักษะการเรี ยนรู ้ และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่ องที่
เรี ยน ด้วยวิธีต่างๆ เช่น สนทนา อภิปราย สาธิ ต ทดลอง เล่านิทาน เล่นบทบาทสมมติ ร้องเพลง ท่องคําคล้องจอง
ศึกษานอกสถานที่ เชิญวิทยากรมาให้ความรู ้ เป็ นต้น หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่ากิจกรรมในวงกลม
กิจกรรมเสรี (Independent Activities)
หมายถึง กิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุมเล่น มุมประสบกาณ์หรื อศูนย์การเรี ยนรู ้ที่จดั ไว้
ในห้องเรี ยน ให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรี ตามความสนใจและความต้องการของเด็กทั้งเป็ นรายบุคคล
และเป็ นกลุ่ม รวมถึงกิจกรรมที่ครู /ผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก จัดเสริ มขึ้นให้เด็กเลือกทํากิจกรรม เช่น เกมการศึกษา เครื่ องเล่น
สัมผัสกิจกรรมสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่ากิจกรรม การเล่นตามมุม

๓๒

เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ
(Criteria of Quality Assessment)
หมายถึ ง มาตรวัดของแต่ ละตัวบ่งชี้ คุณภาพ ที่ พฒ
ั นาจากเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ ที่เป็ นมาตรฐาน ซึ่ ง
กําหนดโดยต้นสังกัด หรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องกับการประเมิ นคุณภาพการศึ กษา ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมิ น
คุณภาพมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
เกมการศึกษา (Educational Game)
หมายถึง เกมการเล่นที่ส่งเสริ มพัฒนาสติปัญญาผ่านสื่ อการเรี ยนรู ้ มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ ที่เด็กสามารถ
เล่นคนเดียว หรื อเล่นเป็ นกลุ่มได้ดว้ ยการสังเกต คิดหาเหตุผลและพัฒนาความคิดรวบยอดต่างๆ เช่น สี รู ปร่ าง
จํานวน ประเภท จัดหมวดหมู่ เรี ยงลําดับ โดมิโน ลอตโต ภาพตัดต่อ และต่อตามแบบ เป็ นต้น

๓๓

คณะกรรมการสถานศึกษา (Educational Institution Board)
หมายถึง องค์คณะบุคคลที่ทาํ งานร่ วมกับสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริ หาร
จัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามกรอบที่กฎหมายกําหนด จํานวนคณะกรรมการขึ้นอยูก่ บั ขนาดของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากผูป้ กครอง ครู องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ศิษย์เก่าพระภิกษุ
สงฆ์หรื อผูแ้ ทนองค์กรศาสนาในพื้นที่และผูท้ รงคุณวุฒิ
หมายถึ ง องค์ค ณะบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ การสรรหาและแต่ ง ตั้ง ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษาและ
กรรมการสถานศึกษาตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งคณะบุคคลที่
สถานศึกษาแต่งตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่เป็ นคณะกรรมการของสถานศึกษานั้นๆ ในสถานศึกษาเอกชนตามมาตรา
๑๘(๒) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ.๒๕๔๕ เรี ยกว่ า
คณะกรรมการบริ หารสถานศึ กษาเอกชน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเอกชน ผูร้ ั บใบอนุ ญาต ผูแ้ ทน
ผูป้ กครอง ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนศิษย์เก่าและผูท้ รงคุณวุฒิ
สถาบันอุดมศึกษา ใช้คาํ ว่าสภามหาวิทยาลัย (University Council) หมายถึง คณะกรรมการบริ หารงาน
มหาวิ ท ยาลัย ที่ ม าจากการสรรหา ประกอบด้ว ยผูแ้ ทนที่ ม าจากองค์ก ร/หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน และ
ผูท้ รงคุณวุฒิหลากหลายสาขาที่มีอุดมการณ์ทางการศึกษา
ครอบครัว (Families)
หมายถึ ง บิ ดา มารดา หรื อบิ ดาหรื อมารดาซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้อาํ นวจปกครองหรื อผูป้ กครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิ ทธิ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในครองครัว พ.ศ.๒๕๔๗
ความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking)
หมายถึง กระบวนการคิดของบุคคลที่แสดงออกทางความคิด สามารถคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่
จากเดิ ม สามารถนําไปประยุกต์ทฤษฎี หรื อหลักการหรื อนําไปสู่ การคิดค้นปรั บปรุ งหรื อสร้ างสิ่ งประดิ ษฐ์ใน
รู ปแบบความคิดที่แปลกใหม่
ความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (Individual Differences)
หมายถึ ง พัฒนาการตามวัย ของแต่ ล ะบุ คคลที่ แ ตกต่ า งกัน อันเนื่ อ งมาจากระดับ วุฒิภ าวะที่ เ กิ ด จาก
พันธุกรรม โดยมีสภาพแวดล้อมของการอบรมเลี้ยงดู สังคมและวัฒนธรรมเป็ นตัวกระตุน้ หรื อขัดขวางศักยภาพ
การแสดงความสามารถของเด็กแต่ละคนตามแบบแผนของพัฒนาการให้แตกต่างกัน
ความเป็ นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)
หมายถึง ความเก่ง ความยอดเยีย่ มทางวิชาการตามลักษณะเด่น หรื อจุดเน้นของสถาบันในการสร้างองค์
ความรู ้ ทั้งในด้าน การค้นคว้า การถ่ายทอด และการจัดการความรู ้

๓๔

ความรู้ (Knowledge)
หมายถึง สิ่ งที่สั่งสมมาจากการศึกษา การค้นคว้าการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรื อการปฏิ บตั ิ ความเข้าใจ
ประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบตั ิและทักษะที่ได้รับมาจากองค์ความรู ้ในแต่ละสาขาวิชา
ความรู้ และทักษะทีจ่ ะเป็ นในการทํางาน
(Knowledge and Skills Required for Work)
หมายถึ ง ความเข้าใจในสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ และสามารถนําความรู ้ ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้
ประกอบด้วย ความสามารถด้านต่างๆ ได้แก่ การสื่ อสาร การคิด ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
ค่ านิยมหลัก (Core Values)
หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่กาํ หนด
ไว้เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบตั ิร่วมกันและส่ งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในสถาบันและ
ความสําเร็ จของสถาบัน
คุณธรรม (Virtues)
หมายถึง คุณค่า ประโยชน์ ความดีงาม ซึ่ งใช้เป็ นเครื่ องประคับประคองใจให้เกลียดความชัว่ กลัวบาป
ใฝ่ ความดี และกระตุน้ ให้เกิดความรู้สึกผิดชอบ ชัว่ ดี เกิดจิตสํานึกที่ดี ทําให้สงั คมเกิดความสงบสุ ข
คุณลักษณะตามวัย
(Developmentally Appropriate Characteristics)
หมายถึง ความสามารถตามวัย หรื อพัฒนาการตามธรรมชาติ ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์และจิ ตใจ สังคม
และสติปัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(Desired Characteristics of Basic Education)
หมายถึง ลักษณะที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน อันเป็ นคุณลักษณะที่สังคมต้องการ ในด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม จิตสํานึก สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพล
โลก เช่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กาํ หนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
๘ ประการ ได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ๒) ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ๓) มีวินยั ๔) ใฝ่ เรี ยนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖)
มุ่งมัน่ ในการทํางาน ๗) รักความเป็ นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ
โครงการบริ การวิชาการที่มีผลต่ อการพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน (Academic Projects for
Community Empowerment)
หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรื อองค์กรภายนอกและเมื่อดําเนิ นการแล้วมีผล
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึนในด้านต่างๆ หรื อทําให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง

๓๕

โครงงานหรือสิ่ งประดิษฐ์ (Project or Invention)
หมายถึง ชิ้นงาน/สิ่ งประดิษฐ์ที่ผเู ้ รี ยนได้ใช้องค์ความรู ้หรื อประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาขึ้น ซึ่ งอาจ
เป็ นผลงานที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการสําเร็ จการศึกษาหรื อผลงานที่ผเู ้ รี ยนสร้างสรรค์ข้ ึนเอง

๓๖

งานวิจัย (Research)
หมายถึ ง ผลงานทางวิชาการที่ ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบี ยบวิธีวิจยั ที่ เหมาะสมกับ
สาขาวิชา เพื่อให้เกิดเป็ นองค์ความรู้ใหม่ หรื อเป็ นการต่อยอดองค์ความรู ้เดิม
งานสร้ างสรรค์ (Creative Product)
หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชาการทางศิลปะ
ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซี ยน ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และ
วรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard Classification of Education)
ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิ ตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ โดยเป็ นผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิด แนว
ทางการทดลอง เพื่อให้เกิดผลงานในมิติใหม่ หรื อเป็ นการพัฒนาจากแนวคิดการสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็ นต้นแบบ
หรื อความสามารถในการบุกเบิ กศาสตร์ ทางศิ ลปะ งานสร้ างสรรค์ยงั ครอบคลุมไปถึ งสิ่ งประดิ ษฐ์ และงาน
ออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ
งานสร้ างสรรค์ ทเี่ ผยแพร่ ในระดับชาติ
(Publicized Creative Works at National Levels)
หมายถึ ง การนําเสนอผลงานทางศิ ลปะแขนงต่ างๆ อาทิ ผลงานศิ ลปะ ดนตรี นาฎศิ ลป์ ฯลฯ ที่ เป็ น
ผลงานวิชาการสู่สาธารณะหรื อกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับชาติอย่างเป็ นระบบและเป็ น
วิ ธี ก ารที่ ย อมรั บ ในวงวิ ช าชี พ หรื อได้รั บ การสนับ สนุ น จากองค์ก ร สมาคมที่ เ กี่ ย วข้อ งและมี ชื่ อ เสี ย งใน
ระดับประเทศ
งานสร้ างสรรค์ ทเี่ ผยแพร่ ระดับนานาชาติ
(Publicized Creative Works at International Levels)
หมายถึ ง การนําเสนอผลงานทางศิ ลปะแขนงต่ างๆ อาทิ ผลงานศิ ลปะ ดนตรี นาฎศิ ลป์ ฯลฯ ที่ เป็ น
ผลงานวิชาการสู่สาธารณะหรื อกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับชาติอย่างเป็ นระบบและเป็ น
วิธีการที่ ยอมรั บในวงวิชาชี พ หรื อได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรสมาคมที่ เกี่ ย วข้องและมีชื่อเสี ยงในระดับ
นานาชาติ

๓๗

จรรยาบรรณนักวิจัย (Researcher Ethics)
หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ิของนักวิจยั ทัว่ ไปเพื่อให้การดําเนิ นงานวิจยั ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของจริ ยธรรมและหลักวิชาการที่ เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็ นไปอย่าง
สมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจยั ดังนี้
๑) นักวิจยั ต้องซื่ อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
๒) นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการทําวิจยั ตามข้อตกลงที่ทาํ ไว้กบั หน่วยงานที่สนับสนุนการ
วิจยั และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
๓) นักวิจยั ต้องมีพ้นื ฐานความรู ้ในสาขาวิชาการที่ทาํ วิจยั
๔) นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งที่ศึกษาวิจยั ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งมีชีวิตหรื อไม่มีชีวิต
๕) นักวิจยั ต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิ ทธิ ของมนุษย์ที่ใช้เป็ นตัวอย่างในการวิจยั
๖) นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนขอนการทําวิจยั
๗) นักวิจยั พึงนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
๘) นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ื่น
๙) นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
(Code of Conduct)
หมายถึ ง ประมวลความประพฤติ ที่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ นพึงปฏิ บตั ิ เพื่อรั กษา ส่ งเสริ ม
เกียรติคุณ ชื่อเสี ยง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยอาจใช้
กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมัน่
ในหลักการ ๖ ประการ คือ ๑) ยึดมัน่ และยืนหยัดในสิ่ งที่ถูกต้อง ๒) ซื่ อสัตย์สุจริ ตและรับผิดชอบ ๓) ปฏิ บตั ิ
หน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ ๔) ปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม ๕) มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน ๖) ไม่ใช้อาํ นาจครอบงําผิดทํานองครองธรรมต่อนักศึกษาและต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ
๑๐ ประการ คื อ ๑) จรรยาบรรณต่ อตนเอง ๒) จรรยาบรรณต่ อวิช าชี พ ๓) จรรยาบรรณต่ อการปฏิ บ ตั ิ งาน
๔) จรรยาบรรณต่ อ หน่ ว ยงาน ๕) จรรยาบรรณต่ อ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา ๖) จรรยาบรรณต่ อ ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา
๗) จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมงาน ๘) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผูร้ ับบริ การ ๙) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ
๑๐) จรรยาบรรณต่อสังคม

๓๘

จินตนาการ (Imagination)
หมายถึง การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ เป็ นกระบวนการคิดสร้างภาพในสิ่ งที่ไม่เคยพบเคยเห็น ไม่เคยทราบ
มาก่อนคล้ายกับการคาดเดา คาดหมายว่าสิ่ งนั้นน่าจะเป็ นอย่างไร
จินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์
(Imagination and Creativity)
หมายถึง การคิดในสิ่ งที่แปลกใหม่ที่จะนําไปสู่ กระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาจเป็ นการเพ้อฝั นที่
เหนือจริ งโดยไม่มีขอ้ มูลหลักฐานมาสนับสนุน หรื อคิดฝันโดยมีหลักฐานข้อมูลหรื อข้อเท็จจริ งแล้วอาศัยเหตุผล
มาประกอบ ซึ่ งจะทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยให้เกิดความเจริ ญรุ่ งเรื อง โดยอาศัยความรู ้และเทคโนโลยีที่มี
อยูเ่ ป็ นเครื่ องมือเพื่อให้บรรลุผลตามจินตนาการที่สร้างขึ้น
จิตสาธารณะ (Public Mind)
หมายถึง การตระหนักรู้ และคํานึ งถึงส่ วนรวมร่ วมกัน หรื อ การคํานึ กถึงผูอ้ ื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็ นกลุ่ม
เดียวกัน รู ้ จกั เอาใจใส่ เป็ นธุ ระและเข้าร่ วมในเรื่ องของส่ วนรวมที่เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความสํานึ ก
และยึดมัน่ ในระบบคุณธรรมและจริ ยธรรมที่ดีงาม เน้นความเรี ยบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติ

๓๙

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
หมายถึง ค่านํ้าหนัก ส่ วนสู ง ตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่ งแสดงถึงความ สมบูรณ์ของร่ างกายที่เกิดจากการ
ดูแลตนเองรวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ ผูเ้ รี ยนของสถานศึกษา นอกเหนื อจากการจัดการเรี ยนการสอนที่เป็ นการ
พัฒนาทักษะความรู ้และประสบการณ์ รวมทั้งการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านคุณธรรมจริ ยธรรมแล้ว สถานศึกษาควรดูแล
เอาใจใส่ ผูเ้ รี ยนในด้านสุ ขภาพร่ างกายซึ่ งเป็ นรากฐานสําคัญทางด้านความพร้ อมในการเรี ยนรู้ และการพัฒนา
ทักษะในด้านต่างๆได้อย่างสมบูรณ์
เด็กปฐมวัย (Early Childhood)
หมายถึง เด็กซึ่ งมีอายุก่อนครบหกปี บริ บูรณ์และให้หมายความรวมถึงทารกในครรภ์มารดาด้วย
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) สมศ. จะดําเนิ นการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในสถานศึกษาที่จดั การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงห้าปี ที่อยูใ่ นสถานศึกษา
เด็กพิเศษ (Children in Special Program)
หมายถึง เด็กที่มีคุณสมบัติแตกต่างกับเด็กปกติที่ตอ้ งจัดโปรแกรมพิเศษให้เรี ยนตามศักยภาพ อาจจะ
จําแนกเป็ น ๒ ลักษณะคือ เด็กที่มีความบกพร่ องทางกาย อารมณ์และการเรี ยนรู้ มีปัญหาทางพฤติกรรมและ
อารมณ์ มีลกั ษณะออทิสติกและมีความพิการซํ้าซ้อนเด็กอัจฉริ ยะ เด็กปั ญญาเลิศ เด็กมีความสามารถพิเศษ

๔๐

ตัวบ่ งชี้ (Indicator)
หมายถึ ง ตัวประกอบ ตัว แปร หรื อ ค่ า ที่ สัง เกตได้ ซึ่ ง บ่ ง บอก สถานภาพหรื อ สะท้อ นลัก ษณะการ
ดําเนิ นงานหรื อผลการดําเนิ นงานที่สามารถวัดและสังเกตได้ เพื่อบอกสภาพทั้งเชิงปริ มาณและเชิ งคุณภาพใน
ประเด็นที่ตอ้ งการ ในภาษาไทยมีที่ใช้อยูห่ ลายคํา เช่น ตัวชี้วดั ดัชชี ซึ่ งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพฯ ภายนอก
รอบสามจะประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สามกลุ่มดังนี้
.ตั ว บ่ ง ชี้ พื้น ฐาน หมายถึ ง ตัว บ่ ง ชี้ ที่ ป ระเมิ น ภายใต้ภ ารกิ จ หลัก ของสถานศึ ก ษา บนพื้ น ฐานที่ ทุ ก
สถานศึกษาต้องมีและปฏิบตั ิได้ ซึ่ งสามารถชี้ ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดีและมีความเชื่ อมโยงกับการประกัน
คุณภาพภายใน
.ตัวบ่ งชี้ มาตรการส่ งเสริ ม หมายถึ ง ตัวบ่งชี้ ที่ประเมิ นผลการดําเนิ นงานของสถานศึ กษา โดยมี การ
กําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่ วมกันเพื่อชี้ แนะ ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาสังคมตามนโยบายของรั ฐซึ่ งสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและสภาพปั ญหาสังคมที่เปลี่ยนไปโดยมีเป้ าหมายที่แสดงถึงความเป็ นผูช้ ้ ีนาํ สังคมและ
แก้ปัญหาสังคมของสถานศึกษาในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
.ตัวบ่ งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ ที่ประเมินผลผลิต ตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็ จตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละ
สถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและต้นสังกัด

๔๑

ทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Resources)
หมายถึง ปั จจัยที่นาํ มาเพื่อการจัดการศึกษา รวมทั้งแหล่งที่มาของความรู ้ ความเข้าใจและประสบการณ์
เช่ น งบประมาณห้ อ งสมุ ด พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ โบราณสถาน ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร สนามกี ฬ า
ทรัพยากรธรรมชาติ ครู อาจารย์ ผูท้ รงคุณวุฒิ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็ นต้น
ทักษะการสื่ อสาร (Communication Skills)
หมายถึง ความสามารถในการสื่ อสารเพื่อสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมหรื อในกลุ่มได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจนด้วยสี หน้าและท่าทาง ในลักษณะการสื่ อสารแบบสองทาง ได้แก่ วัจนภาษาคือภาษาที่เป็ นคําพูด
เป็ นถ้อยคําหรื อการเขียน และอวัจนภาษาคือภาษาท่าทาง สายตา การแสดงออก รวมถึงการสื่ อสารแบบทางเดียว
เช่น ภาพวาด การเขียน จดหมาย บทความ ที่สะท้อน ความคิดและความรู ้สึกภายในของผูส้ ่ งสาร
ทักษะชีวติ (Life Skills)
หมายถึ ง คุณลักษณะหรื อความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลที่ เป็ นทักษะภายในที่ จะช่วยให้บุคคล
สามารถเผชิ ญสถานการณ์ ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นในชี วิตประจําวันได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและเตรี ยมพร้ อมในการ
ปรั บตัวและเลือกทางเดิ นชี วิตที่ เหมาะสมเพื่อสามารถเผชิ ญปั ญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมปั จจุ บนั และ
เตรี ยมพร้ อมสําหรั บอนาคต เช่น การดูแลสุ ขภาพ สิ่ งเสพติด ความปลอดภัย สิ่ งแวดล้อม คุณธรรม จริ ยธรรม
ฯลฯ เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข

๔๒

ธรรมาภิบาล (Good Governance)
หมายถึง การบริ หารกิ จการบ้านเมืองและสังคมที่ ดีเป็ นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียนให้สังคมรัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน
ซึ่ งครอบคลุมถึงฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ฝ่ ายราชการ และฝ่ ายธุ รกิจสามารถอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข
มีความรู้ รักสามัคคีและร่ วมกันเป็ นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และเป็ นส่ วนเสริ มความเข้มแข็งหรื อ
สร้างภูมิคุม้ กันแก่ประเทศ ประกอบด้วยหลัก ๙ ประการ คือ
๑. ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้
ความรับผิดชอบ คือ บุคคล องค์การ และผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ในการตัดสิ นใจ ซึ่งหน้าที่เกี่ยวกับการ
บริ หารงานภาครัฐ ต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อสาธารณะเกี่ยวกับการกระทํา กิจกรรม หรื อการตัดสิ นใจใดๆ
ซึ่ งส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ความรับผิดชอบที่กล่าวมา หมายถึง การเปิ ดเผยข้อมูล การมีความยุติธรรม ปฏิบตั ิ
ต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค และตรวจสอบได้ โปร่ งใส และดําเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย
๒. ความโปร่ งใส หมายถึง การตัดสิ นใจและการดําเนินการต่างๆ อยูบ่ นกฎระเบียบชัดเจน การ
ดําเนิ นงานของรั ฐบาลในด้านนโยบายต่ างๆ นั้น สาธารณชนสามารถรั บทราบ และมี ความมัน่ ใจได้ว่าการ
ดําเนินงานของรัฐนั้นมาจากความตั้งใจในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าหมายของนโยบาย
๓. การปราบทุจริตและการประพฤติมิชอบ
การที่องค์การภาครัฐใช้อาํ นาจหน้าที่หรื อการแสวงหาผลประโยชน์ในทางส่ วนตัว เหล่านี้ถือเป็ น
การทุ จ ริ ต และการประพฤติ มิ ช อบทั้ง ต่ อ องค์ ก ารภาครั ฐ เองและองค์ ก ารในภาคเอกชนการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานและการทําให้เกิดความโปร่ งใสรวมไปถึงการปฏิรูประบบราชการจะเป็ นเครื่ องมือ
ในการปราบปราม การฉ้อฉล และเสริ มสร้างธรรมาภิบาล
๔. การสร้ างการมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วมเป็ นการเปิ ดโอกาสให้กบั ประชาชนหรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการ
ตัด สิ น ใจดําเนิ นนโยบายมี ส่ว นร่ ว มในการควบคุ มการปฏิ บ ตั ิ งานของสถาบัน การมี ส่ว นร่ วมจะก่ อให้เ กิ ด
กระบวนการตรวจสอบ และเรี ยกร้องในกรณี ที่เกิดความสงสัยในกระบวนการดําเนินงานของรัฐได้เป็ นอย่างดี
๕. การมีกฎหมายทีเ่ ข้ มแข็ง
ธรรมาภิบาลมีพ้นื ฐานการดําเนินการอยูบ่ นกรอบของกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ มีการให้ความ
เสมอภาคเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย มีกฎหมายที่ เข้มแข็ง มีการระบุการลงโทษที่ ชดั เจนและมีผล
บังคับใช้ได้จะเป็ นสิ่ งที่ช่วยพัฒนาระบบการปกครองเพื่อป้ องกันการละเมิด หรื อฝ่ าฝื น การมีระบบกฎหมายที่ดี
จะส่ งเสริ มการปกครองตามหลักนิติธรรม

๔๓

๖. การตอบสนองทีท่ นั การ
หมายถึง การให้การตอบสนองที่ทนั การต่อผูม้ ีสส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายในเวลาที่ทนั การ
๗. ความเห็นชอบร่ วมกัน
สังคมที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปธรรมาภิบาลจะทําหน้าที่เป็ นตัวกลางใน
การประสานความต้องการที่แตกต่างให้บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวมและขององค์การเป็ นหลัก
๘. ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลในหลักธรรมาภิบาลนั้นต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และคุม้ ค่า
๙. ความเสมอภาคและความเกีย่ วข้ อง
หลักธรรมาภิบาลจะเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์การรู ้สึกมีส่วนร่ วมหรื อรู ้สึกเป็ นส่วนหนึ่งกับ
องค์การ บุคคลสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหลักที่จะช่วยสร้างความเติบโตให้กบั หน่วยงาน

๔๔

นักวิจัย (Researchers)
หมายถึ ง อาจารย์/ ข้า ราชการ/เจ้า หน้า ที่ วิ จัย และนัก วิ จ ัย ทั้ง ที่ เ ป็ นข้า ราชการ หรื อ พนัก งานของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรที่มีตาํ แหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจยั หรื อนักวิจยั
นักวิจัยประจํา (Full-time Researchers)
หมายถึง ข้าราชการ หรื อพนักงาน หรื อบุคลากรที่มีสญ
ั ญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งปี การศึกษา ที่มี
ตําแหน่งเป็ นเจ้าหน้าที่วิจยั หรื อนักวิจยั
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า
(Full-time Equivalent Student: FTES)
หมายถึง นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ จํานวนหน่ วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
ระบบทวิภาค
.สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี : ลงทะเบียน ๓๖ หน่วยกิต ต่อปี การศึกษา (๑๘ หน่วยกิต ต่อภาค
การศึกษา)
.สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ: ลงทะเบียน ๒๔ หน่วยกิต
ต่อปี การศึกษา (๑๒ หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค
.สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี : ลงทะเบียน ๔๕ หน่วยกิต ต่อปี การศึกษา (๑๕ หน่วยกิต ต่อภาค
การศึกษา)
.สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: ลงทะเบียน ๓๐ หน่วยกิต ต่อปี การศึกษา (๑๐ หน่วยกิต ต่อภาค
การศึกษา)
นักศึกษาภาคพิเศษ (Non-regular Students)
หมายถึ ง นักศึกษาที่เรี ยนในช่ วงเวลาราชการ หรื อนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิ ได้นับว่าการสอน
ดังกล่าวเป็ นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรื อได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั การสอนของอาจารย์เป็ นการ
พิเศษ
นักศึกษาภาคปกติ (Regular Students)
หมายถึง นักศึกษาที่เรี ยนในช่วงเวลาราชการ หรื อนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้มีการคํานวณเป็ น
ภาระงานสอนของอาจารย์และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นการพิเศษ

๔๕

แนวปฏิบัตทิ ดี่ ี (Good Practice)
หมายถึง วิธีปฏิบตั ิหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิที่ทาํ ให้องค์กรประสบความสําเร็ จ หรื อสู่ ความเป็ นเลิศตาม
เป้ าหมาย เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการหรื อวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็ จปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุ ป
วิธีปฏิบตั ิหรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิ ตลอดจนความรู ้และประสบการณ์ บันทึกเป็ นเอกสาร เผยแพร่ ให้หน่ วยงาน
ภายในหรื อภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

๔๖

บริการวิชาการ/วิชาชีพ (Academic/Professional Services)
หมายถึง กิจกรรมที่สถานศึกษาได้จดั ทําขึ้นเพื่อให้บริ การวิชาการ/วิชาชีพ แก่สงั คมและชุมชน โดยเป็ น
กิจกรรมหรื อโครงการที่ช่วยพัฒนาหรื อช่วยเหลือสังคมและชุมชน ซึ่ งแสดงให้เห็นความสามารถของหน่วยงาน
ที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน สังคมในรู ปแบบของงานบริ การวิชาการ/วิชาชีพ รวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษา นิสิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม ในรู ปแบบของกิจกรรมหรื อโครงการต่างๆ

๔๗

ประสบการณ์ สําคัญ (Essential Experiences)
หมายถึง ข้อกําหนดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก ที่ช่วยอธิ บายให้ครู /ผูเ้ ลี้ยงดูเด็กเข้าใจว่าเด็กต้องทําอะไร
เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างไร ช่วยแนะครู /ผูเ้ ลี้ยงดูเด็กในการสังเกต สนับสนุนและวางแผนการจัดกิจกรรมให้
เด็ก
ประสิ ทธิผล (Effectiveness)
หมายถึง ผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิตามแผนดําเนินการจนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
ประสิ ทธิภาพ (Efficiency)
หมายถึ ง ลักษณะของการปฏิ บตั ิ งานที่ ทาํ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลโดยมี ผลลัพธ์ ของการปฏิ บตั ิ ตามแผน
ดําเนินการที่สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด หรื อด้วยวิธีการที่ประหยัดที่สุด
ปี การศึกษา (Academic Year)
หมายถึง ระยะเวลาในการเรี ยนแต่ละปี ซึ่ งอาจรวมภาคฤดูร้อนด้วย โดยปกติจะแบ่งเป็ น ทวิภาค ไตร
ภาคและจุตรภาค

๔๘

ผลงานทางวิชาการ (Academic Paper)
หมายถึง ผลงานที่ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. บทความวิชาการ หมายถึ ง เอกสารทางวิชาการที่ เรี ยบเรี ยงอย่างเป็ นระบบ มี ขอ้ ความรู ้ ที่สะท้อน
มุมมอง แนวคิ ดเชิ งทฤษฎี ที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรื อการวิจยั โดยจัดทําในรู ปของ
บทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่ งมีผตู้ รวจอ่าน
๒. ตํารา หมายถึ ง เอกสารทางวิชาการที่ เรี ยบเรี ยงอย่างเป็ นระบบ อาจเขี ยนเพื่ อตอบสนองเนื้ อหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของรายวิชาหรื อหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้ที่
เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
๓. หนังสื อ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ ความรู ้ ไปสู่วงวิชาการและ/ หรื อผูอ้ ่าน
ทัว่ ไป โดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรื อต้องนํามาประกอบการเรี ยนการสอนในวิชาใด
วิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องเป็ นเอกสารที่เรี ยบเรี ยงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มนั่ คง และให้ทศั นะของ
ผูเ้ ขียนที่สร้างเสริ มปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่ งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรื อสาขาวิชา
ที่เกี่ยวเนื่อง
ผลงานวิจัยได้ รับการอ้ างอิงระดับนานาชาติ
(Research Cited Internationally)
หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั ของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติและถูก
อ้างอิง(Cited) โดยบทความวิจยั อื่นๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทั้งนี้ การอ้างอิง จะไม่นบั การอ้างอิง
ตนเอง ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ให้ใช้จากฐานข้อมูล Scopus แต่หากนับการอ้างอิงเพิ่มเติมจากวิธีการอื่นให้
แสดงหลักฐานว่าไม่ได้นบั ซํ้ากับที่นบั จากฐานข้อมูล Scopus ไปแล้ว
ผลงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ (Research or Creative Work)
หมายถึง ชิ้นงาน/สิ่ งประดิษฐ์/ผลงานวิจยั ที่ผสู ้ อนได้ใช้องค์ความรู้หรื อประสบการณ์พฒั นาขึ้น ซึ่ งอาจ
เป็ นผลงานวิชาการ/ ตํารา หนังสื อที่เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการเรี ยนการสอน หรื อผลงานที่ผสู ้ อนคิดค้นขึ้นเอง
โดยไม่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน ไม่รวมผลงานวิทยานิพนธ์ของผูส้ อนที่ใช้เพื่อการสําเร็ จการศึกษา
ผู้จัดการโรงเรียนเอกชน (Private School Manager)
หมายถึง ผูจ้ ดั การของโรงเรี ยนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ เป็ นผูไ้ ด้รับ
การแต่ ง ตั้ง จากผูไ้ ด้รั บ ใบอนุ ญ าต ตามระเบี ย บคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนว่า ด้ว ยคุ ณ สมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผูจ้ ดั การ พ.ศ.๒๕๕๑ ทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านงบประมาณ ด้านการบริ หาร
ทั่ว ไป และปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ อื่ น อัน เกี่ ย วกับ การบริ ห ารตามตราสารจัด ตั้ง นโยบายระเบี ย บและข้อบัง คับของ
โรงเรี ยนในระบบ

๔๙

ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School Provider)
หมายถึ ง บุ ค คลในครอบครั ว หรื อผู ้ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากครอบครั ว นั้ นให้ จ ัด การศึ ก ษา ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยสิ ทธิ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗
ผู้ช่วยครู /ผู้ช่วยผู้เลีย้ งดูเด็ก (Teacher Assistant/Assistant Caregiver)
หมายถึง บุคคลที่ทาํ หน้าที่เป็ นผูช้ ่วยครู /ผูเ้ ลี้ยงดูเด็กในการจัดอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเรี ยนรู้ให้แก่
เด็กในสถานศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวทางที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษากําหนดเพื่อให้การจัดอบรมเลี้ยงดูและพัฒนา
เด็กเป็ นไปด้วยความราบรื่ นเรี ยบร้อย
ผู้ประเมินภายนอก (External Assessor)
หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองจาก สมศ. ให้ท าํ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
สถานศึกษาระดับต่างๆ ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ สมศ. กําหนด โดยไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ผู้ประเมินภายใน (Internal Assessor)
หมายถึ ง บุ คคลหรื อหน่ ว ยงานที่ ได้รับการแต่ งตั้งจากสถานศึ กษาหรื อต้น สังกัดให้ทาํ การประเมิ น
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับต่างๆ
ผู้ประเมินอภิมาน (Meta Evaluator)
หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการรับรองจากหน่วยประเมินและ สมศ. ให้ทาํ การ
พิจารณา กลัน่ กรอง ตรวจสอบ รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งแบ่งเป็ น
.ผู้ประเมินอภิมานภายใน (Internal Meta Evaluator) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับ
การรับรองจากหน่วนประเมินให้ทาํ การพิจารณา กลัน่ กรองและให้การรับรองรายงาน การประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.ผู้ประเมินอภิมานภายนอก (External Meta Evaluator) หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
ได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้ทาํ การพิจารณา กลัน่ กรอง ตรวจสอบและให้การรับรองรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกระดับ ตามมาตรฐานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกที่
สมศ. กําหนด
ผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted Student)
หมายถึง ผูท้ ี่มีคุณสมบัติพ้ืนฐานเหมือนผูเ้ ข้าศึกษาตามหลักสู ตรปกติแต่มีความสามารถเป็ นพิเศษใน
ด้านสติ ปัญญา ความรู ้ ความสามารถ หรื อคุ ณสมบัติอื่นใดที่ สะท้อนความเป็ นผูม้ ี ความสามารถพิเศษตามที่
หลักสูตรนั้นๆ กําหนด

๕๐

ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย (Stakeholder)
หมายถึง กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ หรื ออาจได้รับผลกระทบจากการดําเนิ นการและความสําเร็ จของ
สถาบัน เช่น นักศึกษา ผูป้ กครอง สมาคมผูป้ กครอง ผูป้ ฏิบตั ิงาน คู่ความร่ วมมือทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์การที่ทาํ
หน้าที่กาํ กับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผูเ้ สี ยภาษี ผูก้ าํ หนด นโยบาย ผูส้ ่ งมอบ ตลอดจนชุมชน
ในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรื อวิชาชีพ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน (Private School Licensee)
หมายถึง ผูร้ ับใบอนุญาตให้จดั ตั้งโรงเรี ยนตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่ งเป็ นนิติ
บุคคลนับตั้งแต่ได้รับใบอนุญาต และให้ผรู ้ ับใบอนุญาตเป็ นผูแ้ ทนของนิติบุคคล (มาตรา ๒๔)
ผู้เลีย้ งดูเด็ก (Caregiver)
หมายถึ ง บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ งให้ ป ฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการอบรมเลี้ ยงดู
จัดประสบการณ์และส่งเสริ มพัฒนาการการเรี ยนรู ้ให้เด็กมีความพร้อมด้านร่ างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและ
สติปัญญา
ผู้ศึกษาอบรมตามหลักสู ตรทีก่ ําหนด
(Attendant to Training Programs)
หมายถึง ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมในศูนย์ฝึกอบรมตํารวจตามหลักสู ตรประจํา/หลักสู ตรหลัก ไม่นอ้ ย
กว่า ๓-๖ เดือน จําแนกเป็ นแบ่งเป็ น ๒ กลุ่ม ได้แก่หลักสูตรกลุ่มอํานวนการและสนับสนุนใช้เวลาเรี ยน ๓ เดือน
ซึ่ งผูส้ าํ เร็ จการศึกษามีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี ทางสายสังคมศาสตร์ และกลุ่มงานป้ องกันและปราบปรามใช้เวลา
เรี ยน ๔ เดือน ซึ่ งผูส้ าํ เร็ จการศึกษามีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี ทางสายนิ ติศาสตร์ และสายรัฐศาสตร์ สําหรับสาย
รัฐศาสตร์ น้ นั ผูศ้ ึกษาอบรมจะต้องเคยผ่านการเรี ยนวิชาหลักดังนี้ กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายอาญาและ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนดจะได้รับแต่งตั้งเป็ นนายสิ บตํารวจ
แผนปฏิบัติการประจําปี (Annual Action Plan)
หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายในหนึ่ งปี เป็ นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลง
สู่ ภาคปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดการดําเนิ นงานจริ งตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรื อกิ จกรรมต่างๆ ที่ จะต้อง
ดําเนิ นการในปี นั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ ความสําเร็ จของโครงการหรื อกิ จกรรม
เป้ าหมายของตัวบ่งชี้ เหล่ านั้น รวมทั้งมี การระบุผูร้ ั บผิดชอบหลักหรื อหัว หน้าโครงการงบประมาณในการ
ดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในการดําเนินโครงการที่ชดั เจน

๕๑

ใฝ่ รู้ (Enthusiasm)
หมายถึง ความต้องการรู ้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างละเอียดลึกซึ้ง กล้าหาญที่จะเรี ยนรู้ มีจิตใจตั้งมัน่ ต้องการ
ที่จะเรี ยนรู้อย่างมีเหตุผลโดยอาศัยปัญญาอันเป็ นรากฐานของความเป็ นเหตุ เป็ นผล

๕๒

พระราชบัญญัติการศึกษา (Education Act)
หมายถึง กฎหมายว่าด้วยการศึกษา ครอบคลุมหลักการและความมุ่งหมายของ การจัดการศึกษา สิ ทธิ
และหน้าที่ทางการศึกษาระบบแนวทางการจัดการศึกษา การบริ หารและการจัดการ กระบวนการเรี ยนการสอน
บุคลากรและทรัพยากร มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
พัฒนาการเด็ก (Child Development)
หมายถึง ศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามกําหนดเวลาเฉพาะของพัฒนาการนั้นๆ โดยธรรมชาติ เป็ น
ผลของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวุฒิภาวะและการเรี ยนรู ้ นําไปสู่ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เป็ นไปตามขั้นตอนของพัฒนาการ
พัฒนาการด้ านกล้ ามเนือ้ มัดเล็ก
(Fine Motor Development)
หมายถึ ง ความสามารถในการเปลี่ ย นแปลงการใช้ก ล้า มเนื้ อ มัด เล็ ก ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ข้ ึ น เช่ น
ความสามารถของการใช้มือหยิบจับสิ่ งของต่างๆ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของการพัฒนาด้านการเขียน การทํางานใน
ชีวิตประจําวัน และการช่วยเหลือตัวเองของเด็ก
พัฒนาการด้ านกล้ ามเนือ้ มัดใหญ่
(Gross Motor Development)
หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการใช้กล้ามเนื้ อมัดใหญ่ เช่น ความสามารถของการใช้แขน
ขา การทรงตัว ซึ่ งจะทําให้เด็กสุ ขภาพดี แข็งแรง คล่องแคล่ว ทะมัดทะแมง เล่นกีฬาได้ดี
พัฒนาการด้ านร่ างกาย (Physical Development)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางร่ างกายเริ่ มต้นจากส่วนบนไปสู่ส่วนล่าง และจากแกนกลางไปสู่
ส่ ว นข้า ง ความสามารถทางการเคลื่ อนไหวร่ างกายจะพัฒนาทักษะจากทางการเคลื่ อนไหวทัว่ ไปไปสู่ การ
เคลื่อนไหวแบบเจาะจง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ ได้แก่ ความสามารถของร่ างกายในการทรง
ตัวในอิริยบถต่างๆ และการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ไปโดยการใช้กล้ามเนื้ อใหญ่ เช่น การนัง่ ยืน เดิน วิ่ง กระโดด
ฯลฯ การใช้สัมผัสรั บรู ้ และการใช้ตาและมื อประสานกันในการทํากิ จกรรมต่างๆ เช่ น การหยิบจับของ ปั้ น
ประดิษฐ์ และการขีดเขียน เป็ นต้น
พัฒนาการด้ านสติปัญญา (Intellectual Development)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความสามารถทางการรู ้คิดจะพัฒนาจากการรับรู ้ดว้ ยประสาทสัมผัสและการรู ้
คิดเชิงรู ปธรรม ไปสู่ ความเข้าใจในการใช้สัญลักษณ์ แล้วจึงรู้จกั คิดเป็ นนามธรรม รวมทั้งการพัฒนาความคิดที่
ยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง ไปสู่การคิดที่มีเหตุผลตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ ได้แก่ ความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งต่างๆ กับตนเอง การรับรู ้ รู ้จกั สังเกต จดจํา วิเคราะห์ การรู้ คิด รู ้เหตุผล

๕๓

และ ความสามารถในการแก้ปัญหาตลอดจนการสังเคราะห์ ซึ่ งเป็ นความสามารถเชิ งสติปัญญาในระดับสู งที่
แสดงออกด้วยการใช้ภาษาสื่ อความหมายและการกระทํา
พัฒนาการด้ านสั งคม (Social Development)
หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงความสามารถในการติ ดต่อและสร้ างสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น จะพัฒนาจากความ
ผูกพันใกล้ชิด พึ่งพาพ่อแม่ในครอบครั ว ไปสู่ การพึ่งพาตนเองและการปรั บตัวอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นในสังคม ตาม
หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ ได้แก่ ความสามารถในการสร้ างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น มี ทกั ษะการ
ปรับตัวในสังคม คือ สามารถทําหน้าที่ตามบทบาทของตนเอง ร่ วมมือกับผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบ ความเป็ นตัว
ของตัว เอง และรู ้ กาลเทศะ สําหรั บเด็กหมายความรวมถึ งความสามารถในการช่ วยตัวเองในชี วิตประจําวัน
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านคุณธรรมและสติปัญญา ทําให้รู้จดั แยกแยะความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดี และความสามารถ
ในการเลือกดํารงชีวิตในทางสร้างสรรค์ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวมอีกด้วย
พัฒนาการด้ านอารมณ์ และจิตใจ
(Emotional Development)
หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้ สึก พัฒนาจากการรั บรู ้
ความรู ้สึกทัว่ ไปไปสู่ ความรู ้ สึกที่ละเอียดลึกซึ้ ง จากการรั บรู ้ ความรู ้ สึกของตนเองไปสู่ การรั บรู ้ ความรู้ สึกของ
ผูอ้ ื่น ตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ ได้แก่ ความเกลียด กลัว และ เป็ นสุ ข ความสามารถในการ
แยกแยะ ความลึ กซึ้ งและควบคุ มการแสดงออกของอารมณ์ อย่างเหมาะสมเมื่ อเผชิ ญ กับสถานการณ์ ต่ างๆ
ตลอดจนการสร้างความรู ้สึกที่ดีและนับถือต่อตนเองหรื ออัตมโนทัศน์ซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านสังคมด้วย
พัฒนาการสมวัย (Appropriately Developed)
หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่เด็กควรแสดงออกได้เมื่อถึงวัยนั้นๆ เป็ นการเปลี่ยนแปลงประสิ ทธิ ภาพ
ด้านการทําหน้าที่และวุฒิภาวะของอวัยวะระบบต่างๆ ในสิ่ งที่ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นตามช่วงอายุของเด็ก
พันธกิจของสถาบัน (Institutional Mission)
หมายถึง การนําความรู ้ประสบการณ์จากการบริ หารวิชาการ มาใช้ในการเรี ยนการสอนและการวิจยั ซึ่ ง
สามารถวัดได้และเป็ นรู ปธรรม ทั้งนี้ประสิ ทธิ ผลของการให้บริ การวิชาการนั้นจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจตาม
กฎหมาย

๕๔

ภาคีเครือข่ าย (Network)
หมายถึง บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอื่น รวมทั้งสถานศึกษาอื่นที่เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายในการ
พัฒนาสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ภารกิจ (Task)
หมายถึ ง ขอบเขตของงาน หรื อ บทบาทหน้าที่ซ่ ึ งองค์กรต้องทําในลักษณะอาณัติ (mandate) เพื่อให้
องค์กรบรรลุวิสยั ทัศน์ที่กาํ หนดไว้
ภารกิจของสถาบัน (Institutional Task)
หมายถึง หน้าที่ที่กาํ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่ วนราชการ และเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งกระทําเพื่อให้
บรรลุซ่ ึ งพันธกิจ และสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ อาจกล่าวได้วา่ ภารกิจเป็ นกลุ่มกิจกรรมที่ทาํ ให้หน้าที่ที่ตอ้ งกระทํา
บรรลุผลสําเร็ จตามพันธกิจที่ได้กาํ หนดไว้ ดังนั้นการกําหนดภารกิจต้องดําเนิ นการให้สอดคล้องและครอบคลุม
ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยคํานึงถึงโครงสร้างและหน้าที่ขององค์การตามที่กฎหมายกําหนดไว้

๕๕

มาตรการ (Measures)
หมายถึง ข้อตกลงที่จะทําร่ วมกัน โดยตั้งเป็ นกฎระเบียบหรื อกฎหมาย เช่น มาตรการความปลอดภัยใน
สถานศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
(Vocational Education Standards)
หมายถึ ง ข้อ กํา หนดในการจัด การอาชี ว ศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา เพื่ อ เป็ นเกณฑ์ใ นการกํา กับ ดู แ ล
ตรวจสอบ ประเมินผลและประกันคุณภาพการจัดอาชี วศึกษา โดยใช้เป็ นกรอบแนวทางในการดําเนิ นงานของ
สถานศึกษา อันเป็ นกลไกสําคัญในการประกันคุณภาพการจัดการอาชี วศึกษา ให้มีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุผล
ตามที่ตอ้ งการ

๕๖

ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance System)
หมายถึง ระบบที่ก่อให้เกิดผลดี ทําให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับบริ การ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในวงการศึกษา
ได้ดดั แปลงระบบการประกัน คุณภาพมาใช้เพื่อประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เช่น
.ระบบ ISO (International Standardization and Organization) เป็ นมาตรฐานระบบคุณภาพที่มีการ
เน้นในหลักการ เป้ าหมายและจุดประสงค์ สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิต หรื อ
งานบริ การที่ รวมการประกันคุณภาพและการควบคุ มภาพ เพื่อสร้ างความเชื่ อมัน่ ว่าผลิ ตภัณฑ์ของผูบ้ ริ การ
เป็ นไปตามความต้องการทางคุณภาพของลูกค้า
.ระบบ TQM (Total Quality Management) เป็ นระบบที่ปรับปรุ งการวางแผน การจัดองค์กร และทํา
ความเข้าใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคลในแต่ละระดับเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ ให้มีความยืดหยุน่ ที่
จะสามารถแข่งขันได้ประสิ ทธิ ภาพของการจัดองค์กรในระบบนี้ข้ ึนอยูก่ บั การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของทุก
คนในการนําองค์กรไปสู่เป้ าหมาย
.ระบบ The Malcom - Baldrige National Quality Award เป็ นแนวทางการตรวจสอบคุณภาพองค์กร
ซึ่ งแนวทางนี้อาจนํามาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพขององค์กรทางด้านการศึกษา มีองค์ประกอบ ๗ ด้าน คือ
๑. การเป็ นผูน้ าํ
๒. สารสนเทศและการวิเคราะห์
๓. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
๔. การพัฒนาและบริ หารทรัพยากรมนุษย์
๕. การบริ หารกระบวนการผลิตบัณฑิต วิจยั และบริ การวิชาการ
๖. สัมฤทธิ์ ผลทางวิชาการ
๗. สัมฤทธิ์ ผลในการผลิตบัณฑิต
.ระบบ CIPP (Context, Input, Process, Product) หมายถึงระบบที่ใช้ในการประเมินตามด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ๔ ด้าน คือ ด้านบริ บท ด้านปั จจัยนําเข้า ด้านการดําเนินการและด้านการผลิต
.ระบบ ๕ ส. เป็ นระบบพื้นฐานประกอบด้วย สะสาง คือการค้นหาและกําจัดสิ่ งที่ไม่จาํ เป็ น สะดวก คือ
ให้จดั ระเบียบเรี ยบร้อย ง่ายต่อการใช้งาน สะอาด คือ ทําความสะอาด อย่างละเอียดทัว่ ถึง สุ ขลักษณะ
คือ รักษาสุ ขภาพอนามัยให้ถูกสุ ขลักษณะและรักษามาตรฐาน สร้างนิ สยั คือสร้างนิสัย/วินยั และปฏิบตั ิ
ให้เกิดความเคยชินสมํ่าเสมอ
.ระบบ SBM (School Based Management) หมายถึง การบริ หารจัดการที่สถานศึกษามีอาํ นาจอิสระใน
การดําเนิ นงานโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาทําหน้าที่กาํ กับและส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เป็ นไปตาม
ความต้องการและจําเป็ นของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของสถานศึกษา

๕๗

ระบบประกันคุณภาพของแต่ละสถานศึกษาที่กาํ หนดขึ้นอาจจะผสมผสานวิธีการต่างๆ เข้าด้วยกัน แต่
อย่างไรก็ตามจะตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ ปั จจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ปั จจัยผลผลิต (Output)
ผลสัมฤทธิ์ (Outcome)
ระบบการศึกษา (Educational System)
หมายถึง โครงสร้างทางการศึกษาที่ประกอบด้วยส่ วนย่อยต่างๆ ที่ทาํ งานประสานสัมพันธ์กนั และกัน
เพื่อบรรลุเป้ าหมายทางการศึกษา เช่นการศึกษาในระบบ ๖-๓-๓ คือ ประถมศึกษา ๖ ปี มัธยมศึกษาตอนต้น ๓ ปี
และมัธยมศึกษาตอนปลายอีก ๓ ปี เป็ นต้น
ระบบการศึกษาทางไกล (Distance Education) หรือ การเรียนทางไกล (Distance Learning)
หมายถึ ง การศึกษาที่ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน มี การวางแผนเตรี ยมการถ่ ายทอดความรู้ ประสบการณ์ การ
บริ การ และการประเมินโดยผ่านชุดการสอนทางไกลในรู ปสื่ อประสม ที่ประกอบด้วยสื่ อหลักและสื่ อเสริ มที่
เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อแพร่ ภาพและเสี ยง หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถศึกษาความรู ้ดว้ ยตนเองโดย
ไม่ตอ้ งเข้าชั้นเรี ยนตามปกติ มีระบบการประเมินที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้
ระบบและกลไก (System and Mechanism)
ระบบ (System) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้
ได้ผลออกมาตามที่ต ้องการ ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานจะต้องปรากฎให้ทราบดดยทัว่ กันไม่ว่าจะอยู่ในรู ปของ
เอกสารหรื อ สื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ๆ องค์ป ระกอบของระบบ ประกอบด้ว ย ปั จ จัย นํา เข้า
กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้ อนกลับ ซึ่ งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก (Mechanism) หมายถึง สิ่ งที่ทาํ ให้ระบบมี การขับเคลื่อนหรื อดําเนิ นอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองค์การหน่วยงาน หรื อกลุ่มบุคคลเป็ นผูด้ าํ เนินงาน
รายงานประจําปี (Annual Report/Self Assessment Reports: SAR)
หมายถึง รายงานสัมฤทธิ ผลการดําเนิ นงานในรอบปี ของสถานศึกษาซึ่ งถือว่าเป้ นรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ที่สถานศึกษาเสอนต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนเพื่อนําไปสู่ การ
พัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษา มี ความสอดคล้อง สามารถรองรั บและใช้เพื่อการประเมิ นคุ ณภาพ
ภายนอกได้
ในการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้องกับการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา อันได้แก่ สกอ. สํานักงาน ก.พ.ร. และ สมศ. ได้จดั ทําข้อตกลงความร่ วมมือในการบูรณาการ
ระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสามหน่วยงานให้เชื่อมโยงกัน

๕๘

โรงเรียน (Schools)
หมายถึง สถานศึกษาของรัฐ เอกชน และสถานศึกษาในสังกัดต่างๆ ดังนี้
โรงเรี ยนส่ งเสริ มความสามารถทางด้านกีฬา (Sports School) หมายถึง สถานศึกษาที่จดั การศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษเพื่อจัดการเรี ยนการสอนแก่นกั เรี ยนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา
โดยเป็ นสถานศึ ก ษาชั้น นํา ที่ ผ ลิ ตและพัฒ นาผูเ้ รี ย นด้า นพลศึ ก ษา กี ฬ าและสุ ขภาพ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ระดับ
มาตรฐานสากลอย่างยัง่ ยืน เพื่อผลิตและเตรี ยมนักกีฬาระดับเยาวชนให้มีความสามารถถึงขีดสุ ด
โรงเรียนเฉพาะความพิการ (School for Students with Disabilities)
หมายถึง สถานศึกษาที่จดั การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษเพื่อจัดการศึกษา
แก่ผูท้ ี่ มีความพิการ หรื อบกพร่ อง ๙ ประเภท ได้แก่ บกพร่ องด้านการเห็น การได้ยิน สติ ปัญญา ร่ างกายหรื อ
สุ ขภาพ ผูท้ ี่มีปัญหาทางด้านการเรี ยนรู้ มีความบกพร่ องทางการพูด มีปัญหาทางพฤติกรรม บุคคลออทิสติก และ
ผูท้ ี่พิการซํ้าซ้อน
โรงเรียนต้ นแบบ (Model School)
หมายถึ ง โรงเรี ย นที่ มีคุณภาพในการจัด การศึ กษาที่ เ ป็ นระบบ ทั้งด้านการบริ หารจัดการ การดู แ ล
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนและการจัดการเรี ยนการสอนของผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ที่มีความเป็ นมืออาชี พผูเ้ รี ยนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีความรู ้ความสามารถและมีคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นแบบอย่างแก่โรงเรี ยนอื่นๆ ทั้งสายสามัญและ
สายอาชีพ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (Border Patrol Police School)
หมายถึ ง โรงเรี ยนที่ สังกัดสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ได้รับอนุ ญาตจากกระทรวงศึ กษาธิ การให้จ ัด
การศึ กษาขั้นพื้นฐานผูส้ อนได้แก่ ตํารวจตระเวนชายแดน สอนให้กบั ชาวเขาและประชาชนที่ ห่างไกลการ
คมนาคมให้รู้หนังสื อ
โรงเรียนเตรียมทหาร (Armed Forces Academic Preparatory School)
หมายถึง สถาบันที่จดั การศึกษาสําหรับผูเ้ ข้าเรี ยนเพื่อเตรี ยมเป็ นนายทหารและนายตํารวจ สังกัดสถาบัน
วิชาการป้ องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็ นการรวมโรงเรี ยนเตรี ยมนายร้อยและโรงเรี ยนเตรี ยมนาย
เรื อ เข้าไว้ดว้ ยกัน
โรงเรียนทวิภาษา (Bilingual School)
หมายถึง สถานศึกษาที่ใช้ภาษาประจําชาติและภาษาที่สองในการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมหลักสู ตร
การเรี ยนรู้
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โรงเรียนทางเลือก (Alternative School)
หมายถึง สถานศึกษาที่จดั การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษเพื่อการเรี ยนการ
สอนในเชิ งนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มศักยภาพความแตกต่างของผูเ้ รี ยน มี การทดลองปฏิ บตั ิ และการจัด
สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ โดยบูรณาการแนวการศึกษาทางเลือกเข้ากับหลักสูตรปกติ
โรงเรียนนานาชาติ (International School)
หมายถึง โรงเรี ยนที่จดั การศึกษาในระบบโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศ หรื อหลักสู ตรต่างประเทศที่ปรับ
รายละเอียดเนื้ อหารายวิชาใหม่ หรื อหลักสู ตรที่จดั ทําขึ้นเอง โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นสื่ อในการเรี ยนการ
สอนให้กบั นักเรี ยนไม่จาํ กัดเชื้อชาติ ศาสนา และไม่ขดั ต่อศีลธรรมและความมัน่ คงของประเทศ
โรงเรียนสาธิต (Demonstration School)
หมายถึง โรงเรี ยนในสถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทดลองใช้รูปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ครุ ศาสตร์ และเป็ นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้แก่นิสิต
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ครุ ศาสตร์
โรงเรียนในพืน้ ทีเ่ สี่ ยงภัย ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
(High-risk School in Five Southern Border Provinces)
หมายถึ ง สถานศึ กษาที่ จดั การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ เสี่ ยงภัย ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของไทย คือ จังหวัดยะลา สงขลา สตูล ปั ตตานี และนราธิ วาส
โรงเรียนปอเนาะ (Pondok School)
หมายถึง สถาบันการศึกษาวิชาศาสนาอิสลาม สอนโดยผูท้ ี่มีความรู ้ทางศาสนาอิสลามเป็ นอย่างดี
โรงเรียนส่ งเสริมความสามารถพิเศษทางด้ านวิทยาศาสตร์ (Science School)
หมายถึง สถานศึกษาที่จดั การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษเพื่อส่ งเสริ มการ
เรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (School of Welfare)
หมายถึง สถานศึกษาที่จดั การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษเพื่อผูด้ อ้ ยโอกาส
ซึ่ งหมายถึ งเด็กที่ ยากไร้ เด็กเร่ ร่อน จรจัด เด็กที่ พ่ ึงพาตนเองไม่ ได้ เด็กที่ ถูกทําร้ าย ถูกรั งแก เด็กกําพร้ าจาก
เหตุการณ์ประสบภัยธรรมชาติ ภัยจากการสู ้รบเพื่อป้ องกันประเทศชาติและความมัง่ คง กําพร้าจากโรคภัยติดต่อ
ร้ายแรงได้แก่ โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ที่จดั ตั้งขึ้นตาม
วัตถุประสงค์พิเศษ
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โรงเรียนสอนคนตาบอด (School for the Blind)
หมายถึง โรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอน กิจกรรม และสิ่ งอํานวยความสะดวก แก่ผทู้ ี่มีความบกพร่ อง
ทางการเห็น เพื่อให้ผทู ้ ี่มีความบกพร่ องได้รับความรู ้และทักษะเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
โรงเรียนโสตศึกษา (School for the Deaf)
หมายถึ ง โรงเรี ยนเฉพาะความพิ การที่ จดั การศึ กษาพิเศษสําหรั บนักเรี ย นหู ตึงและหู หนวก โดยนํา
หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิ การมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรี ยนหูตึงและหูหนวก
โรงเรียนนายร้ อยตํารวจ (Royal Police Cadet Academy)
หมายถึ ง สถาบันการศึ กษาระดับอุดมศึ กษาเฉพาะทางด้านวิชาการและวิชาชี พตํารวจ สังกัด สํานัก
ตํารวจแห่งชาติ เป็ นสถาบันหลักในการให้การศึกษา ส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอน การวิจยั การ
ฝึ กอบรมและการให้บริ การวิชาการแก่ สังคมโดยเน้นทักษะความเชี่ ยวชาญด้านการใช้กฎหมาย และวิชาชี พ
ตํารวจเป็ นสําคัญให้มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็ นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรในตําแหน่ งรองสารวัตร
หรื อเทียบเท่า ตามความต้องการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผูท้ ี่ศึกษาตามหลักสู ตรหลักของโรงเรี ยนนายร้อย
ตํารวจ เรี ยกว่า “นักเรี ยนนายร้อยตํารวจ” (นรต.) ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาชั้นสูงตามหลักสูตรนักเรี ยนนายร้อยตํารวจ
จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็ น “ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ”
โรงเรียนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า
(Chulachomklao Royal Military Academy)
หมายถึง สถาบันระดับอุดมศึกษาที่ผลิตนายทหารสัญญญาบัตร ที่มีพ้ืนฐานความรู้ดา้ นวิชาการเพียงพอ
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก มีคุณลักษณะความเป็ นผูน้ าํ มีระเบียบวินยั รู ้แบบธรรม
เนียมของกองทัพและส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสุ ภาพบุรุษและเป็ นผูม้ ีคุณธรรมจริ ยธรรม
โรงเรียนนายเรือ (Royal Thai Navy Academy)
หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพเรื อ มีหน้าที่ให้การศึกษา ฝึ กอบรมนักเรี ยนนาย
เรื อด้านวิทยาการ วิชาทหาร จริ ยศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมที่
จะเป็ นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรื อโดยให้ความรู ้ทางด้านวิชาการระดับปริ ญญาตรี แก่นกั เรี ยนนายเรื อ
ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาต่างๆ ตามความต้องการของกองทัพเรื อ
โรงเรียนนายเรืออากาศ (Royal Thai Air Force Academy)
หมายถึ ง สถานศึกษาระดับอุดมศึ กษาสังกัดกองทัพอากาศ มี หน้าที่ วางแผนการปฏิ บตั ิ อํานวยการ
ประสานงาน กํากับการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การฝึ กอบรม และประเมินผลแก่นกั เรี ยนนายเรื ออากาศ
รวมทั้ง สนับ สนุ น การผลิ ต บุ ค ลากรด้า นการบิ น มี ผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ เป็ นผูบ้ ัง คับ บัญ ชา
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รับผิดชอบ ผลิตบัณฑิตที่เป็ นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรอบรู้ ความรับผิดชอบ
ความเป็ นผูน้ าํ ทางทหาร และความสมบูรณ์ท้งั ร่ างกายและจิตใจ
โรงเรียนสั งกัดสํ านักการศึกษากรุ งเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration School)
หมายถึ ง สถาบันการศึกษาที่จดั ตั้งขึ้นตามภารกิ จของกรุ งเทพมหานคร โดยมีการจัดการศึกษาหลาย
ระดับและหลายรู ปแบบคือ ๑) การศึกษาก่อนประถมศึกษา ๒) การศึกษาระดับประถมศึกษา ๓) การศึกษาระดับ
มัธยมต้นและมัธยมปลาย ๔) การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาล ในความรับผิดชอบของสํานัก
การแพทย์ กรุ งเทพมหานคร) ๕) การฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น
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ลิขสิ ทธิ์ (Copyright)
หมายถึ ง ผลงานสร้ า งสรรค์ที่ ไ ด้รั บ จดสิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู ้เ ดี ย วที่ จ ะกระทํา การใดๆ เกี่ ย วกับ งานที่ ผู ้
สร้ างสรรค์ได้ริ เ ริ่ มโดยการใช้สติ ปัญ ญาความรู ้ ความสามารถ และความวิ ริ ยะอุตสาหะของตนเองในการ
สร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผูอ้ ื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ตอ้ งเป็ นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิ ทธิ์ ให้
ความคุม้ ครอง โดยผูส้ ร้างสรรค์จะได้รับความคุม้ ครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ตอ้ งจดทะเบียน พระราชบัญญัติ
ลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ หมวด ๑ มาตรา ๖ ได้ให้ความคุม้ ครองแก่งานสร้างสรรค์ ๙ ประเภท ได้แก่
. งานวรรณกรรม (หนังสื อ จุลสาร สิ่ งพิมพ์ คําปราศรัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
. งานนาฏกรรม (ท่ารํา ท่าเต้น ฯลฯ)
. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่ายศิลปประยุกต์ ฯลฯ)
. งานดนตรี กรรม (ทํานอง ทํานองและเนื้อร้อง ฯลฯ)
. งานสิ่ งบันทึกเสี ยง (เทป ซี ดี)
. งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรื อมีท้ งั ภาพและเสี ยง)
. งานภาพยนตร์
. งานแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพ
. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรื อศิลปะ
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วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle: PDCA)
หมายถึ ง กระบวนการบริ หารงานอย่างมีคุณภาพในการดําเนิ นงานควบคุมคุณภาพ เป็ นวงจรพัฒนา
คุณภาพจากการเผยแพร่ ของ Deming ซึ่ งประกอบด้วย วางแผน (Plan) ปฏิบตั ิ (Do) ตรวจสอบ (Check) ปรับปรุ ง
แก้ไข (Action)
วงจร PDCA มีข้นั ตอนดังนี้
. การวางแผน (Plan) กําหนดแผนที่สามารถดําเนินการให้บรรลุตามปรัชญาและวิสยั ทัศน์ที่กาํ หนดไว้ มี
การกํา หนดตัว ชี้ ว ดั คุ ณ ภาพและเกณฑ์ต ัด สิ น โดยพิ จ ารณาทํา แผนและเครื่ อ งมื อ ตัด สิ น ที่ ส อดคล้อ งและ
ตอบสนองการดําเนินงานที่มุ่งสู่คุณภาพที่พึงประสงค์เป็ นสําคัญ
. การดําเนินงานตามแผน (Do) สร้างความตระหนักให้กบั บุคลากรของสถานศึกษาให้ปฏิบตั ิภารกิจที่ได้
วางแผนไว้โดยอาศัยการดําเนิ นงานตามโครงการและกิ จกรรมที่กาํ หนดตามแผน ด้วยวิถีชีวติและการทํางาน
อย่างมีคุณภาพ
. การตรวจสอบและประเมิน (Check) เป็ นการกํากับติดตามประเมินการดําเนิ นงานตามแผนที่วางไว้
สถานศึกษาจะต้องวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานของตนเองในแต่ละช่วงการดําเนินงาน และเปรี ยบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วดั และเกณฑ์ตดั สิ น เพื่อตัดสิ นว่าการดําเนินงานมีคุณภาพตามที่ตอ้ งการหรื อไม่เพราะเหตุใด
. การนําผลการประเมินมาปรั บปรุ ง (Act) เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินแล้ว ต้องนําผล
การประเมินมาปรับปรุ งโดยส่ งข้อมูลย้อนกลับไปให้ผเู ้ กี่ยวข้องในการดําเนิ นงานในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับรู ้ถึงผลงานของตัวเองว่าเป็ นอย่างไร และควรปรับปรุ งต่อไปอย่างไร จึ งจะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และ
ดําเนินการแก้ไขตามระบบ
วิทยาลัย (College)
หมายถึง การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ตํ่ากว่าปริ ญญา) และสถานศึกษาที่จดั การอาชีวศึกษา ได้แก่
.วิทยาลัยการอาชี พ (Industrial and Community Education College) หมายถึง สถานศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษาที่ จ ัด ตั้ง ขึ้ น เพื่ อ สนองการขยายโอกาสทางการศึ ก ษาวิ ช าชี พ และผลิ ต กํา ลัง คนที่ มี คุ ณ ภาพแก่
ประเทศชาติ ซึ่ งดําเนิ นการจัดการศึกษาเหมือนกับวิทยาลัยเทคนิ คทุกประการแต่จะจัดตั้งในเขตการจัดการของ
ตลาดแรงงาน และให้บริ การวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชนหน่วยงานในท้องถิ่น
. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (Agriculture and Technology College) หมายถึง สถานศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษาที่ มี เ ป้ าหมายหลัก ในจัด การศึ ก ษาให้ส อดคล้อ งตรงกับ ความต้อ งการของท้อ งถิ่ น ในด้า นการ
เกษตรกรรมและด้านอื่นๆ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพเกษตรให้มีคุณภาพ
.วิทยาลัยชุ มชน (Community College) หมายถึง สถานศึกษาประจําท้องถิ่น ที่จดั การศึกษาเพื่อเพิ่ม
โอกาสให้ ผู ้สํ า เร็ จการศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อเที ย บเท่ า ที่ ย ัง ไม่ มี โ อกาสศึ ก ษาต่ อ ใน
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ระดับอุดมศึกษา และยังเป็ นการจัดการศึกษาอบรมในหลักสู ตรและสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ของสังคมและชุมชน
.วิทยาลัยเทคนิค (Technical College) หมายถึง สถาบันการศึกษาที่มีเป้ าหมายหลักคือการพัฒนากําลัง
คนระดับกึ่ งฝี มื อ ระดับฝี มื อ ระดับเทคนิ คและระดับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิ ดคุ ณภาพตามสมรรถนะอาชี พที่
กําหนดและมีทกั ษะในการประกอบอาชีพ ภารกิจสําคัญของวิทยาลัยเทคนิ คจึ งมุ่งพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีสมรรถนะ
เชิงทักษะแรงงานด้านช่างฝี มือ กรอปด้วยความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติในการประกอบสัมมาชีพเพื่อการสร้าง/
เพิ่มพูนรายได้ โดยการจัดหลักสู ตรที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปั ญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน ประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล การเรี ยนการสอนในวิชา สายสามัญจะถูกจัดเพื่อเสริ ม
หลักสูตรเท่านั้น
.วิทยาลัยนาฏศิลป์ (Dramatic Arts College) หมายถึง สถานศึกษาที่จดั การศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษเพื่อผลิตผูจ้ บการศึกษาด้านนาฏดุริยางค-ศิลป์ ไทย ในระดับวิชาชีพขั้นพื้นฐานและ
นาฏศิ ลป์ ไทยและดุ ริยางค์ไทย เป็ นศูนย์กลาง แหล่งความรู ้ แหล่งบริ การวิชาการด้านนาฏดุ ริยางคศิ ลป์ ไทย
พื้นเมืองและสากล ธํารงสื บทอดและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยูค่ ู่ชาติไทยสื บไป
.วิทยาลัยพลศึกษา (Physical Education College) หมายถึง สถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางด้านพลศึกษา
กีฬาวิทยาศาสตร์ การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั
โดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพลศึกษา สุ ขศึกษา กีฬาและนันทนาการ บริ การวิชาการ และเป็ นแหล่งความรู ้
ของชุมชนด้านกีฬา รวมทั้งสื บสานและอนุรักษ์วฒั นธรรมท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
.วิทยาลัยสารพัดช่ าง (Polytechnic Colleges) หมายถึง สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีเป้ าหมายหลักในการ
จัดการศึกษาสายอาชี พโดยเน้นพัฒนาทักษะเชิ งอาชี พด้านช่าง ฝี มือ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผสู้ าํ เร็ จการศึกษาระดับ
มัธ ยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่ าที่ ย งั ไม่ มีโ อกาสศึ กษาต่ อในระดับอุดมศึ ก ษา ให้มีทกั ษะพร้ อมในการ
ประกอบอาชี พ รวมทั้งพัฒนาผูท้ ี่ ประกอบอาชี พแล้วให้มีทกั ษะในระดับที่ สูงขึ้น ภารกิ จสําคัญของวิทยาลัย
สารพัดช่ างจึ งมุ่งพัฒนาผูเ้ ข้ารั บการอบรมในหลักสู ตรระยะสั้น ให้ผูเ้ รี ยนมี สมรรถนะเชิ งทักษะแรงงานด้าน
ช่างฝี มือกรอปด้วยความรู ้ ความเข้าใจ และเจตคติในการประกอบสัมมาชีพเพื่อการสร้าง/เพิ่มพูนรายได้
.วิทยาลัยอาชีวศึกษา (Vocational Education College) หมายถึง สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่จดั การศึกษา
เพื่อเตรี ยมคนเข้าสู่ โลกของงาน มีการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ เป็ น
หลัก มุ่งฝึ กอบรมให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพด้านฝี มือ ที่มีการฝึ กฝนจนเกิดความชํานาญนั้นๆ
ไปสร้างสรรค์ไปผลิตสิ่ งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตและสังคม สามารถนําผลผลิตที่สะสมไว้ไปจัดจําหน่ายไปบริ โภค ไป
บริ การได้ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถจัดการเชิงธุรกิจ เชิ งอุตสาหกรรม และนําไปประกอบอาชีพได้มี
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เจตคติที่ดีต่องานอาชีพสามารถทํางาน ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้มีความสํานึกในความเป็ นไทย ดํารงไว้ซ่ ึ งความมัน่ คงของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
วิสัยทัศน์ (Vision)
หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ตอ้ งการจะเป็ น โดยกําหนดทิศทางอย่างชัดเจน
วิถชี ีวิตคุณภาพ (Quality of Life)
หมายถึ ง จิ ต สํา นึ ก และการสร้ า งคุ ณ ค่ า สู่ ต นเอง สร้ า งคนคุ ณ ภาพนํา ไปสู่ ชุ ม ชนคุ ณ ภาพ ทํา อย่า ง
สมํ่าเสมอและต่อเนื่ องเป็ นวิถีชีวิต ตามวิสัยทัศน์การบริ การ สมศ. พ.ศ.๒๕๕๓ คือ “นําคุณภาพสู่ ตน สร้างคน
คุณภาพ คุณภาพปั จเจกชน สู่ชุมชนคุณภาพ คุณค่าต้องหมัน่ ทํา สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ”
วัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture)
หมายถึง พฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานหรื อดําเนินชีวติ ของบุคลากร ทุกคน ทุกหน่วยในสถานศึกษาไม่วา่
ตนจะรับผิดชอบหรื อปฏิบตั ิงานในภารกิจใดก็ตาม ทุกคนจะคํานึงถึงหรื อต้องการทําให้ได้ผลงานที่ดีเสมอ
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ศิลปะ (Arts)
หมายถึ ง งานสร้ างสรรค์ที่ส่งเสริ มสร้ างสุ นทรี ย ์ ความงามและความสุ ข แก่ผูค้ นสภาพแวดล้อม และ
สังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุ นทรี ย ์ เข้าใจคุณค่าและความสําคัญของศิลปะตลอดจนเป็ น
แนวทางในการพัฒนาส่งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
ศูนย์ การเรียน (Learning Center)
หมายถึง สถานที่เรี ยนที่หน่ วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน บุคคล ครอบครั ว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล
สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคม อื่นจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งอาจจัด
การศึกษาในรู ปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้มีความยืดหยุน่
คล่องตัว สนองตอบวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรี ยน
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สถานศึกษา (Education Institution)
หมายถึง หน่วยงานการศึกษาหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐหรื อเอกชนที่มีอาํ นวจหน้าที่หรื อมีวตั ถุประสงค์
ในการจัดการศึกษาทั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรี ยน ศูนย์การเรี ยน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย สําหรับ
สถานศึกษาที่จดั การศึกษาปฐมวัย เช่น
. สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน หมายถึง สถานศึกษาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
. สถานรั บเลีย้ งเด็ก หมายถึง สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปี บริ บูรณ์ และมีจาํ นวน
ตั้งแต่หกคนขึ้นไป ซึ่ งเด็กไม่เกี่ ยวข้องเป็ นญาติกบั เจ้าของหรื อผูด้ าํ เนิ นการสถานรับเลี้ยงเด็กดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่
รวมถึงสถานพยาบาลหรื อโรงเรี ยนทั้งของรัฐและของเอกชน ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานศึกษาที่จดั การศึกษาปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริ การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ มของเด็กพิการและเด็กซึ่ งมีความต้องการ
พิ เ ศษหรื อสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ในสั ง กั ด ต่ า งๆ ที่ เ รี ยกชื่ ออย่ า งอื่ น เช่ น ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก (สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย) สถานรับเลี้ยงเด็ก หรื อ สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก (สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์)
.ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจดั ประสบการณ์และส่ งเสริ มพัฒนาการ
การเรี ยนรู ้ให้เด็กเล็กมีความพร้ อม ด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
สภาวิชาการ (Academic Council)
หมายถึง องค์คณะบุคคลผูช้ าํ นาญหรื อเชี่ยวชาญงานวิชาการของวิทยาลัยชุมชนทั้งระบบ มีอาํ นาจหน้าที่
ให้คาํ ปรึ กษา และข้อเสนอแนะแก่สภาวิทยาลัยและผูอ้ าํ นวยการเกี่ยวกับ หลักสู ตรการเรี ยนการสอน คุณภาพ
ทางการศึกษา การเปิ ดสาขาวิชา การเปิ ดหลักสูตรและการดําเนินงานของหน่วยงานจัดการศึกษา
สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)
หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการใช้ระบบต่างๆ ของร่ างกาย ประกอบกิจกรรมใดๆ อันเกี่ยวกับ
การแสดงออกซึ่ งความสามารถทางร่ างกายได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ หรื อได้อย่างหนักติ ดต่อกันโดยไม่แสดง
อาการเหน็ดเหนื่อยให้ปรากฏและร่ างกายสามารถฟื้ นตัวสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
สหกิจศึกษา (Co-operative Education)
หมายถึง
. ระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานจริ งในองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต (Work-based
learning) โดยให้นกั ศึกษาไปปฏิบตั ิงานจริ งเต็มเวลา และได้ทาํ งานตรงตามสาขาวิชาชีพที่มีประโยชน์ต่อองค์กร
และผูใ้ ช้บณั ฑิต
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. รู ป แบบการศึ ก ษาที่ จัด ให้มี ก ารเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษาและมี การฝึ กประสบการณ์ จ ากการ
ปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการอย่างมีระบบ
สารสนเทศ (Information)
หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้ขอ้ มูลเหล่านั้นมีความหมายและมี
ประโยชน์ตามความต้องการของผูใ้ ช้ ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง หรื อจัดกระทําเพื่อผลของการเพิ่มความรู ้
ความเข้า ใจของผูใ้ ช้ ลัก ษณะของสารสนเทศจะเป็ นการรวบรวมข้อ มู ล หลายๆ อย่า งที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน เพื่ อ
จุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งมีองค์ประกอบ ๕ ส่ วนคือ ข้อมูล การประมวลผล การจัดเก็บ เทคโนโลยีเป็ น
เครื่ องมือที่ช่วยในการเก็บข้อมูล และสารสนเทศ
สาระการเรียนรู้ (Learning Content)
หมายถึง องค์ความรู ้ ทักษะหรื อกระบวนการ และคุณลักษณะหรื อค่านิ ยม คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู ้
สําหรับเด็กอายุต้ งั แต่แรกเกิดถึงห้าปี ใช้เป็ นสื่ อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็ก เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการทุกด้าน ทั้ง
ด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่ งจําเป็ นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
สิ ทธิบัติ (Patent)
หมายถึง หนังสื อสําคัญที่คุม้ ครองการประดิ ษฐ์คิดค้นหรื อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลกั ษณะตามที่
กําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิ ทธิ บตั ร พ.ศ.๒๕๒๒ เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาประเภท
หนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรื อการออกแบบเพื่อให้ได้สิ่งของ เครื่ องใช้หรื อสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ
ที่เราใช้กนั อยูใ่ นชีวิตประจําวัน เช่น การประดิษฐ์รถยนต์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพย์ หรื อการออกแบบที่
ไม่ซ้ าํ ของเดิม เป็ นต้น
สิ ทธิบัตรการประดิษฐ์ (Innovation Patent)
หมายถึ ง หนังสื อสําคัญที่ คุม้ ครองการประดิ ษฐ์คิดค้นเกี่ ยวกับ กลไก โครงสร้ าง ส่ วนประกอบ ของ
สิ่ งของเครื่ องใช้ เช่น กลไกของกล้องถ่ายรู ป กลไกของเครื่ องยนต์ ยารักษาโรค เป็ นต้น หรื อ การคิดค้นกรรมวิธี
ในการผลิตสิ่ งของ เช่น วิธีการในการผลิ ตสิ นค้า วิธีการในการเก็บรั กษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่ าเสี ยเร็ วเกิ นไป
เป็ นต้น
สิ ทธิบัตรการออกแบบ (Design Patent)
หมายถึง หนังสื อสําคัญที่คุม้ ครองการออกแบบผลิตภัณฑ์รูปร่ าง ลวดลาย หรื อสี สันที่มองเห็นได้จาก
ภายนอก เช่น การออกแบบแก้วนํ้าให้มีรูปร่ างเหมือนรองเท้า เป็ นต้น
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สื่ อการเรียนรู้ (Learning Materials)
หมายถึ ง เครื่ องมื อที่ เป็ นตัวกลางในการถ่ ายทอดเรื่ องราวเนื้ อหา ความรู ้ จากผูส้ อน หรื อจากแหล่ ง
ความรู ้ ไ ปสู่ เ ด็ ก เช่ น วัส ดุ อุ ป กรณ์ กิ จ กรรม บุ ค คล สิ่ ง แวดล้อ ม หรื อวิ ธี ก ารใดๆ เพื่ อ ช่ ว ยให้เ ด็ ก ได้รั บ
ประสบการณ์ ความรู ้ เจตคติ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ และเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สุ ขนิสัย (Health Habits)
หมายถึง นิสยั ที่ก่อให้เกิดสุ ขลักษณะ อันเป็ นผลช่วยให้บุคคลมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น มีความ
สะอาด ปราศจากโรคมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สวยงาม น่าชื่นชมและมีความปลอดภัยไม่เสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุ
หรื ออุบตั ิภยั ทั้งหลาย
สุ ขภาพกาย (Physical Health)
หมายถึง สภาวะของร่ างกายที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรงเจริ ญเติบโตอย่างปกติ ระบบต่างๆ ของร่ างกาย
สามารถทํางานได้เป็ นปกติและมีประสิ ทธิ ภาพ ร่ างกายมีความต้านทานโรคได้ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความ
ทุพพลภาพ
สุ ขภาพจิต (Mental Health)
หมายถึง สภาวะของจิตใจที่มีความสดชื่น แจ่มใสสามารถควบคุมอารมณ์ให้มนั่ คงเป็ นปกติ ปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ได้ดี เผชิญกับปั ญหาต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี และปราศจาก
ความขัดแย้งหรื อความสับสนภายในจิตใจ
สุ นทรียภาพ (Aesthetics)
หมายถึง ความซาบซึ้ งในคุณค่า อารมณ์ ความรู้ สึกในสิ่ งที่ดีงาม ไพเราะ น่ ารื่ นรมย์ไม่ว่าจะเป็ นงาน
ศิลปะหรื อ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ตาม ซึ่ งความรู ้สึกซาบซึ้ งในคุณค่าความงามต่างๆ นี้ พัฒนาจากประสบการณ์
การเรี ยนรู้ศึกษาอบรม ฝึ กฝนจนเป็ น ทักษะชํานาญ เป็ นลักษณะนิสยั และรสนิยม ของแต่ละบุคคล
สุ นทรียศึกษา (Aesthetic Education)
หมายถึง การศึกษาความหมาย ทฤษฎีเกี่ยวกับความงามคุณค่าของความงามที่มีต่อชีวิต การพัฒนา การ
รับรู ้เชิงสุ นทรี ย ์ เพื่อเป็ นพื้นฐานการมีรสนิยมที่ดีในศิลปะแขนงต่างๆ ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
สุ นทรียะทางวัฒนธรรม (Cultural Aesthetics)
หมายถึ ง คุ ณค่าทางความงามของศิ ลปะและวัฒนธรรมที่ ส่งผลต่อการรั บรู ้ และความรู ้ สึก สามารถ
จรรโลงจิตใจให้มีความสุ ขมีรสนิ ยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ที่งดงาม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและ
ผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ ถึงคุณค่าที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรมของวัฒนธรรมเชิ งประวัติศาสตร์ เพื่อการดํารง
รักษ์สืบไป
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หน่ วยจัดการศึกษา (Educational Management Unit)
หมายถึ ง สถานที่ ที่ส ภาวิ ท ยาลัย ชุ มชน ประกาศจัดตั้งให้เ ป็ นหน่ วยงานจัด การศึ กษาเครื อข่ า ยของ
วิทยาลัยชุมชนเพื่อจัดการศึกษาตามที่ชุมชนต้องการร่ วมกับวิทยาลัยชุมชน มีอาํ นาจหน้าที่ร่วมกับวิทยาลัยชุมชน
และหน่วยจัดการศึกษาอื่นในการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบ จัดการศึกษา
ทั้งสายวิชาการและวิชาชีพ ในระดับประกาศนี ยบัตร ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง และหลักสู ตรปรับพื้นฐาน
รวมทั้งจัดหลักสู ตรระยะสั้น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่ องตลอดชีวิต และหลักสู ตรอื่นเพิ่มเติมตามความต้องการ
ของชุมชนได้
หลักสู ตร (Curriculum)
หมายถึ ง การประมวลความรู้ และประสบการณ์ที่จดั ขึ้ นเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความสามารถ
ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กาํ หนดไว้ หลักสู ตรจึงเป็ นเสมือนแผนที่กาํ หนดทิศทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยนไปสู่
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายและมีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของ
ผูเ้ รี ยนในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่กาํ หนด
หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Curriculum)
หมายถึ ง กรอบทิ ศ ทางหรื อ แนวปฏิ บ ัติ แ ละมาตรฐานหลัก สู ต รสํา หรั บ สถานศึ ก ษาปฐมวัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัย
หลักสู ตรสถานศึกษา
(Educational Institution Curriculum)
หมายถึง มวลประสบการณ์หรื อแนวทางการจัดการศึกษาและการบริ หารการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
ความเจริ ญงอกงามของผูเ้ รี ยนทุกด้านให้มีความรู้และมีคุณลักษณะตามที่สังคม ประเทศชาติตอ้ งการโดยจัดทํา
เพื่ อ ให้เ หมาะสมกับ ผูเ้ รี ย นและท้อ งถิ่ น ประกอบด้ว ย จุ ด มุ่ ง หมายของการเรี ย นรู ้ เนื้ อ หาสาระ กิ จ กรรม
ประสบการณ์ เ กิ ด จากการที่ ส ถานศึ ก ษานํา สภาพต่ า งๆ ที่ เ ป็ นปั ญ หา จุ ด เด่ น เอกลัก ษณ์ ข องชุ ม ชน สัง คม
ศิลปวัฒนธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อการเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาออกแบบหลักสู ตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็ นแนวทางที่ครู ยดึ ถือในการจัดการเรี ยนรู ้โดยความร่ วมมือของ
ทุกคนในสถานศึกษาและชุมชนและระดมทรัพยากรทั้งของสถานศึกษาและชุมชนมาใช้อย่างคุม้ ค่า
หลักสู ตรสาขาวิชาชีพ (Vocational Curriculum)
หมายถึ ง รายวิชาและประสบการณ์ ท้ งั หมดที่ผูเ้ รี ยนต้องศึกษาเพื่อให้ได้รับการรั บรองจากสภาหรื อ
องค์กรวิชาชีพที่กาํ หนดตามกฎหมาย
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ห่ วงโซ่ คุณภาพ (Chain of Quality)
หมายถึง กรอบแนวคิดสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน
คุณภาพด้านผลลัพธ์กบั มาตรฐานคุณภาพด้านกระบวนการที่ส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู ้ของครู และกระบวนการ
บริ หาร การจัดสภาพแวดล้อม การประกันคุณภาพภายในและการมีส่วนร่ วมของครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ ห่วง
โซ่คุณภาพยังรวมถึงความเชื่อมโยงคุณภาพทุกระดับการศึกษาอีกด้วย
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องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
(Local Administrative Organization)
หมายถึง องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบลและเมืองพัทยา
องค์ ประกอบคุณภาพ (Quality Factor)
หมายถึง ปั จจัยหลักในการดําเนิ นงานของสถาบันที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ปรัชญา ปณิ ธาน
ภารกิ จและวัตถุประสงค์การเรี ยนการสอน การพัฒนาและสนับสนุ นนักศึกษา การวิจยั การบริ การวิชาการแก่
ชุมชน การทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริ หารและจัดการ การเงินและงบประมาณ
และการประกันคุณภาพ
องค์ รวม (Holistic)
หมายถึ ง ทัศนะในการมองปรากฏการณ์ หรื อสิ่ งต่ างๆที่ เกิ ดขึ้ นในสังคมทุ กๆ มิ ติ ว่ามี ความโยงใย
เกี่ยวข้องต่อกัน และมีผลต่อการพัฒนาเด็ก
อัตลักษณ์ (Identity)
หมายถึง ผลผลิตของผูเ้ รี ยนตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
อนุสิทธิบตั ร (Petty Patent)
หมายถึง เป็ นการให้ความคุม้ ครองสิ่ งประดิษฐ์คิดค้นเช่นเดียวกับสิ ทธิ บตั รการประดิษฐ์ แต่แตกต่างกัน
ตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบตั รเป็ นการประดิษฐ์ที่มีเป็ นการปรับปรุ งเพียงเล็กน้อยซึ่ งมีเทคนิคที่ไม่สูง
มากนัก
อาจารย์ ประจํา (Full-time Faculty)
หมายถึ ง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่ มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึ กษาทั้งปี การศึ กษา ซึ่ งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจของสถาบัน
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
หมายถึ ง ความสํา เร็ จ ตามจุ ด เน้น และจุ ด เด่ น ที่ ส ะท้อ นให้เ ห็ น เป็ นลัก ษณะโดดเด่ น เป็ นหนึ่ ง ของ
สถานศึกษา
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อุดมการณ์ สําคัญของการจัดการศึกษา
(Key Philosophy in Education Provision)
หมายถึง การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ การศึกษา
ที่ สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต และสัง คมบูร ณาการอย่า งสมดุ ล ระหว่า งปั ญ ญาธรรม คุ ณ ธรรม และ วัฒนธรรม เป็ น
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีต้ งั แต่วยั เด็ก ปลูกฝังความเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
และพัฒนาความรู ้ ความสามารถเพื่อการทํา งานที่ มีคุณ ภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่ ว นมี ส่วนร่ วมในการจัด
การศึ ก ษาได้ต รงตามความต้อ งการของผู้เ รี ยน และสามารถตรวจสอบได้อ ย่า งมั่น ใจว่ า การศึ ก ษาเป็ น
กระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน สามารถพึ่งตนเอง
และผูอ้ ื่นได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
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บรรณานุกรม
ภาษาไทย
-------. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗
ตอนที่ ๒๓ ก (๒ เมษายน ๒๕๕๓).(เอกสารอัดสําเนา)
-------. กฎกระทรวง ว่าด้วยสิ ทธิ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗. ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๕๖ ก (๒ กันยายน ๒๕๔๗). (เอกสารอัดสําเนา)
-------. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิ ทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่ อง กําหนด หลักเกณฑ์
และวิธีการการรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็ นคนพิการ พ.ศ.๒๕๔๘. (เอกสารอัดสําเนา)
-------. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑. ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก
(๕ มีนาคม ๒๕๕๑). (เอกสารอัดสําเนา)
-------. พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐. ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก
(๑๑ มกราคม ๒๕๕๐). (เอกสารอัดสําเนา)
-------. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุต.โต) (๒๕๔๗). ธรรมนูญชีวิต. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา
ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน. (๒๕๔๒). พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. พิ ม พ์ ค รั้ งที่ ๑.
กรุ งเทพมหานคร : นานมีบุค๊ ส์พบั ลิเคชั้น.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ,สํานักนายกรั ฐมนตรี . (มปป.). พระราชกฤษฎี กาจัดตั้งสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓. (มปท.).
สํานัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา. (๒๕๔๗). พระราชบัญญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕. กรุ งเทพมหานคร : พริ กหวานกราฟฟิ ค.
สํานัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษา. (๒๕๕๐). คู่ มื อการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอก
เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา. กรุ งเทพมหานคร : เซ็นจูรี่.
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (๒๕๕๑). มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภานอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวตั ถุประสงค์พิเศษ :
โรงเรี ยนพระปริ ยัติ ธ รรม (แผนกสามัญ ศึ ก ษา) รอบที่ ส อง (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓). (พิ ม พ์ค รั้ งที่ ๒).
(ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ ๑) (มปท.).
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สํานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา.(๒๕๕๒). ระบบการประกันคุณภาพการศึ กษา
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุ งเทพมหานคร : จุดทอง.
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (มปป.). คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๔. (มปท.). (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (มปป.). คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๔. (มปท.). (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการคุม้ ครองเด็กแห่งชาติ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์.
(๒๕๕๑). พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ.๒๕๕๖. นนทบุรี : สหมิตร พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิสซิ่ ง.
สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น, กระทรวงมหาดไทย.
(มปป.). มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (เอกสารอัดสําเนา)
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (๒๕๕๐). กรอบมาตรฐาน
หลักสูตรอาชีวศึกษา.กรุ งเทพมหานคร : เอส.พี.วี. การพิมพ์. (เอกสารอัดสําเนา)
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