ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับ
คุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ และน�ำผล
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษามาใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับสถานศึกษาอาชีวศึกษาครั้งนี้ ใช้กรอบแนวคิดการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเชิงระบบ (System Approach) ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process)
ด้านผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษาในด้านการบริหาร
จัดการสถานศึกษา (Management) การจัดการเรียนการสอน (Instructional Management) และด้านผลการจัดการศึกษา
และความดีเด่นของสถานศึกษา (The Results of Educational Management and School Excellence) จ�ำนวน ๑๖ ตัวบ่งชี้
โดยใช้วิธีการประเมินผลแบบออนไลน์
เอกสารประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วยสาระส�ำคัญ
๔ ส่วน ส่วนที่ ๑ ความส�ำคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดระดับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่วนที่ ๒ แนวทาง
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่วนที่ ๓ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา และส่วนที่ ๔ การจัดท�ำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
เพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และ
จัดอันดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และผลการประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพ
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้อย่างแท้จริง

        ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                     กันยายน ๒๕๖๐    

สารบัญ
				
ค�ำน�ำ                                        
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
ส่วนที่
๑ ความส�ำคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
๑.๑ ความเป็นมาของการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา     
     ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา   
     ๑.๓ กรอบแนวคิดของการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา         
๑.๔ ประโยชน์ของการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา             
๑.๕ นิยามศัพท์
๒ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
๒.๑ วิธีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
๒.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
๒.๓ หลักเกณฑ์การประเมิน
๒.๔ การบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ของสถานศึกษา
๒.๕ การประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาตามเกณฑ์
๒.๖ เกณฑ์การตัดสินเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
๓ เกณฑ์การด�ำเนินการตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อจัดระดับคุณภาพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
๓.๑ ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา (Managment)
๓.๒ ด้านที่ ๒ การจัดการเรียนการสอน (Instructional Managment)
๓.๓ ด้านที่ ๓ ด้านผลการจัดการศึกษาและความดีเด่นของสถานศึกษา
      (The Results of Educational Management and School Excellence)
๔ การจัดท�ำรายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อจัดระดับคุณภาพ
		 สถานศึกษาอาชีวศึกษา
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๑๘
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สำรบัญตำรำง
ตารางที่
๑ ตัวบ่งชี้ ข้อมูล ลักษณะข้อมูล และแหล่งที่มำของข้อมูล จ�ำแนกตำมคุณภำพ
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
๒ คะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภำพ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำในภำพรวมของสถำนศึกษำ จ�ำแนกตำมรำยด้ำน
๓ คะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภำพ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำในภำพรวมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
จ�ำแนกตำมตัวบ่งชี้
๔ คะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภำพ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำในภำพรวม ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
จ�ำแนกตำมตัวบ่งชี้
๕ คะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภำพ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำในภำพรวม ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
และควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ จ�ำแนกตำมตัวบ่งชี้
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สำรบัญภำพ
ภาพที่
๑ กรอบแนวคิดกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
๒ กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
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ส่วนที่

๑

ควำมส�ำคัญของกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่ อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
๑.๑ ความเปนมาของการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สืบเนื่องจำกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ หมวด ๕ มำตรำ ๕๔ ก�ำหนด
หน้ำที่ของรัฐในด้ำนกำรศึกษำว่ำ “รัฐมีหน้ำที่ด�ำเนินกำรก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและ
ได้มำตรฐำนสำกล” นอกจำกนี้ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ก�ำหนด
กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ป “ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ” โดยพัฒนำ
คนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส�ำนึกที่ดีต่อส่วนรวม มีทักษะ
ควำมรู้ และควำมสำมำรถ ปรับตัว เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐำนของสถำบันทำงสังคมที่เข้มแข็ง
ซึ่งช่วยพัฒนำทุนมนุษย์ให้มีคุณภำพสูง และเพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำของประเทศก้ำวทันและสอดคล้องกับแนวทำง
กำรพัฒนำประเทศภำยใต้ยุทธศำสตร์ ๒๐ ป และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กระทรวงศึกษำธิกำรจึงก�ำหนดแผนพัฒนำกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ภำยใต้
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมสุขในสังคม” ซึ่งเปำหมำยส�ำคัญประกำรหนึ่ง
ของแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ ๑๒ คือ กำรผลิตและพัฒนำก�ำลังคนรวมทั้งงำนวิจัย
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้ก�ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำง
ศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ และมีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน
จำกบริบทและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำซึ่งเป็น
องค์กรหลักในกำรผลิตและพัฒนำก�ำลังคนด้ำนวิชำชีพเพื่อตอบสนองกับควำมต้องกำรพัฒนำประเทศ จึงได้ก�ำหนด
ยุทธศำสตร์อำชีวศึกษำระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยกำรสร้ำงค่ำนิยมขององค์กร คือ คุณธรรม คุณภำพ
ควำมร่วมมือ ควำมเป็นมืออำชีพ กอรปกับกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๕๙
ให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ พิจำรณำจัดท�ำหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำทั้งของรัฐและเอกชน โดยใช้กรอบแนวคิด กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
เชิงระบบ (System Approach) ประกอบด้วยปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ (Management) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Instructional (Instructional Management) และด้ำนผล
กำรจัดกำรศึกษำและควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ (The Results of Educational Management and School)

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๑

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
๑.๒.๑ เพื่อประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำทั้งของรัฐและเอกชน สังกัดส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
๑.๒.๒ เพื่อจัดระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำทั้งของรัฐและเอกชน สังกัดส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
๑.๓ กรอบแนวคิดของการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จำกควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำ สำมำรถน�ำมำก�ำหนดกรอบแนวคิดในกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำ แสดงดังภำพที่ ๑
การบริหารจัดการสถานศึกษา
เชิงระบบ

ปจจัยน�าเข้า (Input)
กระบวนการ (Process)
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลกระทบ (Impact)

คุณภาพสถานศึกษา
อาชีวศึกษา

๑. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
(Management)
๒. ด้านการจัดการเรียนการสอน
(Instructional Management)
๓. ด้านผลการจัดการศึกษาและ
ความดีเด่นของสถานศึกษา
(The Results of Educational
Management and School
Excellence)

ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จำกกรอบแนวคิดกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ แสดง
ให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเชิงระบบ (System Approach) ได้แก่ ปัจจัยน�ำเข้ำ (Input)
กระบวนกำร (Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (Management) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
(Instructional Management) และด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำและควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ (The Results of Educational
Management and School Excellence)

๒

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

การบริหารจัดการ
สถานศึกษาเชิงระบบ

คุณภาพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา

ระดับคุณภาพ
สถานศึกษา

ปัจจัยนําเข้า (Input)

ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

๑. จ�ำนวนผู้สมัครเรียนและรับไว้
๒. คุณวุฒิครูกับสำขำวิชำชีพที่สอน
๓. จ�ำนวนนักเรียนต่อครูผู้สอน

กระบวนการ (Process)

๑. งบประมำณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
๒. จ�ำนวนผู้เรียนทวิภำคี
๓. คุณภำพกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำ
๔. งบประมำณพัฒนำ ICT
ผลผลิต (Out put)

๑. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
๒. ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำมีงำนท�ำ
ประกอบอำชีพอิสระ หรือ
ศึกษำต่อภำยใน ๑ ป
๓. ร้อยละของผู้เรียนออกกลำงคัน
๔. ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
๕. รำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
๖. จ�ำนวนศิษย์เก่ำทีป่ ระสบควำมส�ำเร็จ
๗. ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของครู
๘. ควำมพึงพอใจของ
สถำนประกอบกำรที่มีต่อ
ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
๙. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
โดยต้นสังกัด

๑. คุณวุฒิครูกับสำขำวิชำชีพที่สอน
๒. งบประมำณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
๓. งบประมำณพัฒนำ ICT
๔. ร้อยละของผู้เรียนออกกลำงคัน
ด้านการจัดการเรียนการสอน

๑. จ�ำนวนนักเรียนต่อครูผู้สอน
๒. จ�ำนวนผู้เรียนระบบทวิภำคี
๓. คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

(คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐)
ดีมำก

(คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐)
ดี

(คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐)
พอใช้

(คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐)
ด้านผลการจัดการศึกษาและ
ความดีเด่นของสถานศึกษา

๑. จ�ำนวนผู้สมัครเรียนและรับไว้
๒. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
๓. ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำมีงำนท�ำ
ประกอบอำชีพอิสระ ศึกษำต่อ
ภำยใน ๑ ป
๔. ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน
๕. รำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
๖. ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของครู
๗. จ�ำนวนศิษย์เก่ำที่ประสบ
ควำมส�ำเร็จ
๘. ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร
ที่มีต่อผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
๙. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
โดยต้นสังกัด

ต้องปรับปรุง

(คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐)

ภาพที่ ๒ แสดงกระบวนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จำกกรอบแนวคิดกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
ตำมกรอบแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเชิงระบบ (System Approach) แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของกระบวนกำร
ในกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ จำกกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
เชิงระบบ ที่ส่งผลต่อคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ และน�ำมำสู่กำรจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๓

๑.๔ ประโยชน์ของการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
๑.๔.๑ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำน�ำผลกำรประเมินใช้เป็นข้อมูลช่วยเหลือ สนับสนุนในกำรพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
๑.๔.๒ สถำนศึกษำน�ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพเพือ่ ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๑.๔.๓ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำน�ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนเพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๑.๔.๔ ผู้เรียนและผู้ปกครองน�ำผลกำรประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ ในกำรศึกษำต่อด้ำนวิชำชีพ
๑.๔.๕ สถำนประกอบกำร หน่วยงำน องค์กำรที่เกี่ยวข้อง และชุมชนน�ำผลกำรประเมินใช้เป็นข้อมูลในกำร
ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับสถำนศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๑.๕ นิยามศัพท์
กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ มีนิยำมศัพท์ที่ส�ำคัญ ดังนี้
๑.๕.๑ กำรจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ หมำยถึง กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำของรัฐและเอกชน สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ในกำรใช้ปัจจัยทำงกำรบริหำรที่ส่งผล
ต่อคุณภำพสถำนศึกษำ ตำมกรอบแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเชิงระบบ (System Approach) ๓ ด้ำน ประกอบด้วย
ปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ดังนี้
๑.๕.๒ ปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) หมำยถึง ทรัพยำกรที่สถำนศึกษำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่
๑) อัตรำส่วนของจ�ำนวนผู้สมัครเรียนต่อจ�ำนวนผู้เรียนตำมแผนกำรรับของสถำนศึกษำ
๒) ร้อยละของจ�ำนวนสำขำวิชำที่ครูผู้สอนมีคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพตรงตำมสำขำ
๓) อัตรำส่วนของจ�ำนวนผู้เรียนต่อครูผู้สอน
๑.๕.๓ กระบวนกำร (Process) หมำยถึง วิธีกำรที่สถำนศึกษำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ได้แก่
๑) ร้อยละของงบประมำณที่สถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส�ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบกับงบ
ด�ำเนินกำร
๒) ร้อยละของงบประมำณที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) เพื่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเทียบกับงบด�ำเนินกำรของสถำนศึกษำ
๓) ร้อยละของจ�ำนวนผู้เรียนอำชีวศึกษำทวิภำคีเทียบกับจ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำ
๔) คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
๑.๕.๔ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) หมำยถึง ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำร
ของสถำนศึกษำตำมเปำหมำยที่ก�ำหนด ได้แก่
๑) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
๒) ร้อยละของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำมีงำนท�ำ ประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อภำยใน ๑ ป
๓) ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลำงคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ำ
๔) จ�ำนวนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของผู้เรียน ที่ได้รับรำงวัลระดับ
จังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ
๕) จ�ำนวนรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ
๖) จ�ำนวนศิษย์เก่ำที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรประกอบอำชีพ ได้รับรำงวัล หรือเชิดชูเกียรติจำก
หน่วยงำนหรือองค์กรในระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ

๔

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๗) จ�ำนวนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครู ที่ได้รับรำงวัลระดับจังหวัด
ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ
๘) ระดับคุณภำพผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด
๙) ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หรือ ผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
๑.๕.๕ คุณภำพของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ หมำยถึง ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเชิงระบบ
(System Approach) ประกอบด้วย กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และควำมดีเด่นของ
สถำนศึกษำ ดังนี้
๑) กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (Management) หมำยถึง กำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำจ�ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
๑.๑) ร้อยละของจ�ำนวนสำขำวิชำที่ครูผู้สอนมีคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพตรงตำมสำขำ
๑.๒) ร้อยละของงบประมำณที่สถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส�ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบ
กับงบด�ำเนินกำร
๑.๓) ร้อยละของงบประมำณที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) เพื่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเทียบกับงบด�ำเนินกำรของสถำนศึกษำ
๑.๔) ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลำงคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ำ
๒) กำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Instructional Management) หมำยถึง กระบวนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียน
รู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียนจ�ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
๒.๑) อัตรำส่วนของจ�ำนวนผู้เรียนต่อจ�ำนวนครูผู้สอน
๒.๒) ร้อยละของจ�ำนวนผู้เรียนอำชีวศึกษำทวิภำคีเทียบกับจ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำ
๒.๓) คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
๓) ผลกำรจัดกำรศึกษำและควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ (The Results of Educational Management
and School Excellence) หมำยถึง ผลที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในเชิงปริมำณ
และคุณภำพ จ�ำนวน ๙ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
๓.๑) อัตรำส่วนของผู้สมัครเรียนต่อจ�ำนวนผู้เรียนตำมแผนกำรรับของสถำนศึกษำ
๓.๒) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
๓.๓) ร้อยละของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำมีงำนท�ำ ประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อภำยใน ๑ ป
๓.๔) จ�ำนวนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของผู้เรียนที่ได้รับรำงวัลระดับ
จังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ
๓.๕) จ�ำนวนรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับ
นำนำชำติ
๓.๖) จ�ำนวนศิษย์เก่ำที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรประกอบอำชีพ ได้รับรำงวัล หรือ
เชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำนหรือองค์กรในระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ
๓.๗) จ�ำนวนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครูที่ได้รับรำงวัลระดับ
ภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ
๓.๘) ระดับคุณภำพผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด
๓.๙) ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรือผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
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๕

๑.๕.๖ ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ
เพื่อจัดระดับสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ เทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภำพ ๕ ระดับ ดังนี้
ระดับดีเยี่ยม
หมำยถึง คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐
ระดับดีมำก
หมำยถึง คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐
ระดับดี
หมำยถึง คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐
ระดับพอใช้
หมำยถึง คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐
ระดับต้องปรับปรุง
หมำยถึง คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐
๑.๕.๗ สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ หมำยถึง สถำนศึกษำที่จัดกำรอำชีวศึกษำทั้งของรัฐและเอกชน สังกัดส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

๖
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ส่วนที่ ๒
กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่ อจัดระดับ
คุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
๒.๑ วิธีการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จำกกำรศึกษำกำรประเมินคุณภำพกำรจัดศึกษำของต่ำงประเทศและในระดับนำนำชำติ พบว่ำ ส่วนใหญ่ใช้วิธี
กำรประเมินผลแบบออนไลน์ โดยกำรเก็บและรวบรวมข้อมูลตำมสภำพจริง สำมำรถประมวลผลได้รวดเร็ว ถูกต้อง
ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ประเมิน ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมิน ทั้งนี้ ในกำรประเมินคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ได้ก�ำหนดกรอบแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเชิงระบบ
๓ ด้ำน ประกอบด้วย ปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ
(Impact) ที่ส่งผลต่อคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ(Management) ด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน (Instructional Management) และด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำและควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ (The Results
of Educational Management and School Excellence)
๒.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก�ำหนดให้มีกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ โดยใช้วิธีกำรประเมินแบบออนไลน์ และได้มอบให้หน่วยงำนรับผิดชอบ ดังนี้
๒.๒.๑ ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ มีหน้ำที่ ดังนี้
๑) จัดท�ำเอกสำรประกอบกำรปฏิบัติงำนกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำ
๒) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้รองรับกับวิธีกำรประเมิน
๓) ก�ำหนดบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ให้สถำนศึกษำใช้ในกำรเข้ำระบบ
๔) จัดท�ำคู่มือกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
๕) จัดท�ำปฏิทินกำรรำยงำนข้อมูล
๖) ตรวจสอบควำมถูกต้อง และติดตำมกำรรำยงำนข้อมูลในระบบ
๗) ประมวลผลข้อมูลตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
๘) รำยงำนผลกำรจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
๒.๒.๒ สถำนศึกษำ มีหน้ำที่ ดังนี้
๑) ศึกษำเอกสำรประกอบกำรปฏิบัติงำนกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อจัดระดับสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำ และคู่มือกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรประเมินคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำน
ศึกษำอำชีวศึกษำ
๒) จัดเตรียมข้อมูลตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
ทุกตัวบ่งชี้
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๗

อำชีวศึกษำ

๓) ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนข้อมูลเข้ำระบบ
๔) เข้ำสู่ระบบรำยงำนผ่ำนเว็บไซต์ www.vecris.org
๕) บันทึกข้อมูลเข้ำระบบตำมปฏิทินกำรรำยงำนข้อมูล
๖) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล
๗) พิมพ์รำยงำนผลจำกระบบให้ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำลงนำมรับรอง
๘) ส่งรำยงำนผลจำกระบบที่ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำรับรอง ให้ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำร

๒.๓ หลักเกณฑ์การประเมิน
กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
กำรประเมินส�ำหรับใช้ในกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ข้อมูล
ลักษณะข้อมูล และแหล่งที่มำของข้อมูล ดังตำรำงที่ ๑
ตารางที่ ๑ ตัวบ่งชี้ ข้อมูล ลักษณะข้อมูล และแหล่งที่มาของข้อมูล จ�าแนกตามคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้

ลักษณะข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

๑.๑ ร้อยละของจ�ำนวน
สำขำวิ ช ำที่ ค รู ผู ้ ส อนมี
คุณวุฒิด้ำนวิชำชีพตรงตำม
สำขำ

๑.จ�ำนวนสำขำที่มีข้ำรำชกำรครู พนักงำน ข้อมูลเชิงปริมำณ
รำชกำรครู ครูอัตรำจ้ำง ที่สถำนศึกษำ (เชิงประจักษ์)
ท�ำสัญญำจ้ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ
๑ ภำคเรียน มีคุณวุฒิวิชำชีพตรงตำม
สำขำวิ ช ำที่ ส อนทุ ก คนในป ที่ ท� ำ กำร
ประเมิน
๒. จ�ำนวนสำขำวิชำทั้งหมดที่จัดกำรเรียน
กำรสอนในสถำนศึ ก ษำในป ที่ ท� ำ กำร
ประเมิน

จำกฐำนข้อมูลบุคลำกร
ของสถำนศึกษำ
(งำนบุคลำกร)

๑.๒ ร้อยละของงบประมำณ
ที่ ส ถำนศึ ก ษำจั ด ซื้ อ วั ส ดุ
อุปกรณ์ ส�ำหรับกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนเทียบกับ
งบด�ำเนินกำร

๑. งบด�ำเนินกำรทั้งหมดของสถำนศึกษำ ข้อมูลเชิงปริมำณ
ได้แก่ ผลรวมของงบด�ำเนินงำน
(เชิงประจักษ์)
งบอุดหนุน และเงินรำยได้สถำนศึกษำ
ในปที่ท�ำกำรประเมิน
๒. จ�ำนวนงบประมำณที่สถำนศึกษำ
จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์สำ� หรับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ในปที่ท�ำกำรประเมิน
หมำยเหตุ
๑. สถำนศึกษำของรัฐคิดจำกงบประมำณ
โดยใช้ข้อมูลจำกปงบประมำณที่ผ่ำนมำ
๒. สถำนศึกษำของเอกชน คิดจำก
งบด�ำเนินกำร ปกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ

จำกฐำนข้อมูล
กำรใช้ ง บประมำณ
ของสถำนศึกษำ
(งำนวำงแผนและ
งบประมำณ)

ข้อมูล

๑. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (Management) จ�ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้

๘

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

ตัวบ่งชี้

ลักษณะข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

๑.๓ ร้อยละของงบประมำณ
ที่ ใช้ ใ นกำรพั ฒ นำระบบ
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
(ICT) เพื่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเทียบกับงบด�ำเนินกำร
ของสถำนศึกษำ

ข้อมูลเชิงปริมำณ
๑. สถำนศึกษำของรัฐ
๑.๑ จ�ำนวนงบด�ำเนินกำรของสถำนศึกษำ (เชิงประจักษ์)
ได้แก่ ผลรวมของงบด�ำเนินงำน งบอุดหนุน
งบลงทุน (ครุภัณฑ์เฉพำะที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ) และเงินรำยได้
ของสถำนศึกษำ
๑.๒ จ�ำนวนงบประมำณที่สถำนศึกษำ
ใช้ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(ICT) เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๒. สถำนศึกษำเอกชน
๒.๑ จ� ำ นวนงบด� ำ เนิ น กำรของ
สถำนศึกษำทีใ่ ช้ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (ICT) ตำมแผนกำรใช้
งบประมำณเทียบกับงบประมำณทั้งหมด
ของสถำนศึกษำ ที่น�ำมำใช้ในกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) จำก
ปกำรศึกษำในปที่ท�ำกำรประเมิน
๒.๒ งบด�ำเนินกำรและเงินอุดหนุน
เฉพำะที่ น� ำ มำใช้ ใ นกำรพั ฒ นำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT)

จำกฐำนข้ อ มู ล กำร
ใช้ ง บประมำณของ
สถำนศึกษำ
(งำนวำงแผนและ
งบประมำณ)

๑.๔ ร้อยละของผู้เรียน
ที่ออกกลำงคันเมื่อเทียบ
กับแรกเข้ำ

๑. จ�ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำระดับ
ข้อมูลเชิงปริมำณ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ
(เชิงประจักษ์)
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทั้งหมดของรุ่นที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ
๒. จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทั้งหมดในปที่ประเมิน
๓. จ�ำนวนผู้เรียนที่ไม่ส�ำเร็จกำรศึกษำ
แต่ยังคงรักษำสภำพนักเรียน นักศึกษำ
ในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน

จำกฐำนข้อมูลผู้เรียน
ของสถำนศึกษำ
(งำนทะเบียน)

ข้อมูล

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๙

ตัวบ่งชี้

ข้อมูล

ลักษณะข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

๒. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Instructional Management) จ�ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้
ข้อมูลเชิงปริมำณ
๒.๑ อัตรำส่วนจ�ำนวนผูเ้ รียน ๑. จ�ำนวนข้ำรำชกำรครู พนักงำน
ต่อครูผสู้ อน
รำชกำรครู ครูอัตรำจ้ำงที่สถำนศึกษำ (เชิงประจักษ์)
ท�ำสัญญำจ้ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ
๑ ภำคเรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำ
ในปที่ท�ำกำรประเมิน
๒. จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำ

จำกฐำนข้อมูลบุคลำกร
และฐำนข้อมูลผูเ้ รียน
ของสถำนศึกษำ
(งำนบุคลำกร)
๑. สถำนศึกษำของรัฐ
ข้อมูลจำกรำยงำนผล
และเอกสำรหลักฐำน
ผ่ำนระบบออนไลน์ของ
สถำนศึกษำ ซึ่งเป็น
ฐำนข้อมูลเดียวกับ
ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและก�ำลัง
คนอำชีวศึกษำ
๒. สถำนศึกษำเอกชน
ข้อมูลจำกรำยงำนผล
และเอกสำรหลักฐำน
ผ่ำนระบบออนไลน์ของ
สถำนศึกษำ

๒.๒ ร้อยละของจ�ำนวน
ผู้เรียนอำชีวศึกษำทวิภำคี
เที ย บกั บ จ� ำ นวนผู ้ เ รี ย น
ทั้งหมดของสถำนศึกษำ

จำกฐำนข้ อ มู ล กำร
จั ด กำรอำชี ว ศึ ก ษำ
ระบบทวิ ภ ำคี ข อง
สถำนศึกษำ
(งำนพัฒนำหลักสูตร
กำรเรี ย นกำรสอน
และงำนอำชีวศึกษำ
ทวิภำคี)

๑. จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำ ข้อมูลเชิงปริมำณ
ทีจ่ ดั กำรเรียนกำรสอนระดับประกำศนียบัตร (เชิงประจักษ์)
วิชำชีพ (ปวช.) และระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปที่ท�ำกำรประเมิน
๒.จ�ำนวนผู้เรียนอำชีวศึกษำทวิภำคี

๒.๓ คุณภำพกำรจัดกำรเรียน ๑. จ�ำนวนครูที่จัดกำรเรียนเรียนรู้อย่ำงมี ข้อมูลเชิงปริมำณ
กำรสอนรำยวิชำ
คุณภำพทุกรำยวิชำ
(เชิงประจักษ์)
๒. จ�ำนวนครูทั้งหมด

๑๐

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

จำกฐำนข้อมูล
บุคลำกรของ
สถำนศึกษำ
(งำนบุคลำกร)

ตัวบ่งชี้

ข้อมูล

ลักษณะข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

๓. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำและควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ (The Results of Educational Management and
SchoolExcellence) จ�ำนวน ๙ ตัวบ่งชี้
๓.๑ อัตรำส่วนของผู้สมัคร ๑. จ�ำนวนผู้สมัครเข้ำเรียนระดับ
ข้อมูลเชิงปริมำณ
เรียนต่อจ�ำนวนผู้เรียนตำม ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ
(เชิงประจักษ์)
แผนกำรรับของสถำนศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทั้งหมดของสถำนศึกษำ
๒. จ�ำนวนผู้เรียนตำมแผนกำรรับของ
สถำนศึ ก ษำในระดั บ ประกำศนี ย บั ต ร
วิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปกำรศึกษำ
ที่ท�ำกำรประเมิน

จำกฐำนข้อมูลรับ
ผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อ
ในแต่ละปกำรศึกษำ
(งำนทะเบียน)
๑. สถำนศึกษำของรัฐ
๑.๑ รำยงำนข้อมูล
กำรรับสมัครในระบบ
ของศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและก�ำลัง
คนอำชีวศึกษำ
๑.๒ รำยงำนข้อมูล
กำรเข้ำศึกษำต่อ
ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน
๒. สถำนศึกษำของ
เอกชน
๒.๑ รำยงำนกำร
รับสมัครเข้ำศึกษำต่อ
ของสถำนศึกษำ
๒.๒ รำยงำนข้อมูล
กำรรับเข้ำศึกษำต่อ
ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน
๒.๓ ข้อมูลผลกำร
ปฏิบัติงำน ปกติของ
สถำนศึกษำ

๓.๒ ร้อยละของผู้เรียน
๑. จ�ำนวนผู้เรียนระดับประกำศนียบัตร ข้อมูลเชิงปริมำณ
ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน วิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ ๓ และระดับ และคุณภำพ
(เชิงประจักษ์)
วิชำชีพ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ชัน้ ปที่ ๒ ทีเ่ ข้ำรับกำรประเมิน ตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดข้อมูล
กำรศึกษำและ กำรประเมินผลกำรเรียน
ตำมหลักสูตร
๒. จ�ำนวนผู้เรียนระดับประกำศ นียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ ๓ และระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ชั้นปที่ ๒ ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพครั้งแรก

จำกฐำนข้ อ มู ล กำร
ประเมิ น มำตรฐำน
วิ ช ำชี พ ที่ ร ำยงำน
ต้นสังกัด (งำนวัดผล
และประเมินผล)

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๑๑

ตัวบ่งชี้

๑๒

ข้อมูล

ลักษณะข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

๓.๓ ร้อยละของผู้ส�ำเร็จ
กำรศึกษำมีงำนท�ำประกอบ
อำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อ
ภำยใน ๑ ป

๑. จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตร ข้อมูลเชิงปริมำณ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ และคุณภำพ
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) (เชิงประจักษ์)
ทั้งหมดของสถำนศึกษำ
๒. จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในปกำรศึกษำที่ผ่ำนมำมีงำนท�ำประกอบ
อำชีพ อิสระหรือศึกษำต่อ ภำยใน ๑ ป

จำกฐำนข้อมูล
ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
ที่รำยงำนต้นสังกัด
(งำนแนะแนวอำชีพ
และจัดหำงำน)

๓.๔ จ�ำนวนผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ของผู้เรียนที่ได้รับรำงวัล
ระดับจังหวัด ระดับภำค
ระดับชำติ หรือระดับ
นำนำชำติ

จ�ำนวนผลงำนของผู้เรียนที่ได้รับรำงวัล ข้อมูลเชิงปริมำณ
ระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรือ และคุณภำพ
ระดับนำนำชำติ ในปกำรศึกษำที่ท�ำกำร (เชิงประจักษ์)
ประเมิน
- ชื่อรำงวัล
- หน่วยงำนที่มอบรำงวัล
- ปที่ได้รับรำงวัล

จำกฐำนข้อมูล
- งำนวิจยั พัฒนำนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
- งำนประกัน คุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
- งำนศูนย์ขอ้ มูลสำรสนเทศ
และแผนกวิชำ

๓.๕ จ�ำนวนรำงวัลจำกกำร
แข่งขันทักษะวิชำชีพระดับ
จังหวัด ระดับภำค และ
ระดับชำติ หรือระดับ
นำนำชำติ

๑. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ข้อมูลเชิงปริมำณ
ระดับจังหวัดของสถำนศึกษำในปกำรศึกษำ และคุณภำพ
ที่ท�ำกำรประเมิน
(เชิงประจักษ์)
๒. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ระดับภำคของสถำนศึกษำในปกำรศึกษำ
ที่ท�ำกำรประเมิน
๓. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ระดับชำติของสถำนศึกษำในปกำรศึกษำ
ที่ท�ำกำรประเมิน
๔. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ระดับนำนำชำติของสถำนศึกษำ
ในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน

จำกฐำนข้อมูล
(งำนวิจัย พัฒนำ
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
งำนประกั น คุ ณ ภำพ
และมำตรฐำน
กำรศึ ก ษำงำนศู น ย์
ข้อมูลสำรสนเทศ และ
แผนกวิชำ)

๓.๖ จ�ำนวนศิษย์เก่ำ
ที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำร
ประกอบอำชีพ ได้รับรำงวัล
หรือเชิดชูเกียรติจำก
หน่วยงำน หรือองค์กร
ในระดับจังหวัด ระดับภำค
ระดับชำติ หรือ
ระดับนำนำชำติ

ข้อมูลจ�ำนวนศิษย์เก่ำที่ประสบควำม ข้อมูลเชิงปริมำณ
ส�ำเร็จได้รับรำงวัล หรือเชิดชูเกียรติจำก และคุณภำพ
หน่วยงำนหรือองค์กรในระดับจังหวัด (เชิงประจักษ์)
ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ
ระยะเวลำ ๕ ป ย้อนหลัง

จำกฐำนข้อมูล
- งำนวิจยั พัฒนำนวัตกรรม
และสิง่ ประดิษฐ์
- งำนประกัน คุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
- งำนศูนย์ขอ้ มูลสำรสนเทศ
สมำคมศิ ษ ย์ เ ก่ ำ และ
แผนกวิชำ
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ตัวบ่งชี้

ลักษณะข้อมูล

แหล่งที่มำของข้อมูล

จ�ำนวนผลงำนของครูที่ได้รับรำงวัล
๓.๗ จ�ำนวนผลงำน
ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับ
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย นำนำชำติในปที่ท�ำกำรประเมิน
ของครูที่ได้รับรำงวัลระดับ - ชื่อรำงวัล
จังหวัด ระดับภำค
- หน่วยงำนที่มอบรำงวัล
ระดั บ ชำติ หรื อ ระดั บ - ปที่ได้รับรำงวัล
นำนำชำติ

ข้อมูลเชิงคุณภำพ
(เชิงประจักษ์)

จำกฐำนข้อมูล
- งำนวิจัย พัฒนำ
นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
- งำนประกัน คุณภำพ
และมำตรฐำนกำร
ศึกษำ
- งำนศู น ย์ ข ้ อ มู ล
สำรสนเทศ และ
แผนกวิชำ

๓.๘ ระดับคุณภำพของผล ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
กำรประเมินคุณภำพภำยใน โดยหน่วยงำนต้นสังกัดครั้งสุดท้ำย
โดยหน่วยงำนต้นสังกัด
ในแต่ละมำตรฐำนทุกตัวบ่งชี้ของ
สถำนศึกษำ

ข้อมูลเชิงคุณภำพ
(เชิงประจักษ์)

จำกกำรรำยผล
กำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน โดยต้นสังกัด
(งำนประกันคุณภำพ
และมำตรฐำน
กำรศึกษำ)

๓.๙ ระดับควำมพึงพอใจ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ของสถำนประกอบกำร
สถำนประกอบกำรหรือผู้รับบริกำร
หรือผูร้ บั บริกำรทีม่ ตี อ่ คุณภำพ ที่มีต่อคุณภำพผูส้ �ำเร็จกำรศึกษำ
ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ

ข้อมูลเชิงปริมำณและ จำกกำรประเมิ น
คุณภำพ (เชิงประจักษ์) ควำมพึงพอใจของ
สถำนประกอบกำร
หรือผู้รับบริกำรที่มี
ต่อคุณภำพผู้ส�ำเร็จ
กำรศึกษำ
(งำนอำชี ว ศึ ก ษำ
ระบบทวิภำคี)

ข้อมูล
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๑๓

๒.๔ การบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ของสถานศึกษา
ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ ก�ำหนดให้สถำนศึกษำบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ผ่ำนทำง www.
vecris.org ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง ดั้งนี้
ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๑ ภำยใน เดือน ตุลำคม ของทุกปกำรศึกษำ
ครั้งที่ ๒ ภำคเรียนที่ ๒ ภำยใน เดือน พฤษภำคม ของทุกปกำรศึกษำ
หมายเหตุ
๑. กำรใช้ฐำนข้อมูลในกำรบันทึกข้อมูลในระบบแบบออนไลน์ ให้สถำนศึกษำด�ำเนินกำรตำมรำยละเอียดที่ก�ำหนด
ไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำร และบริบทของสถำนศึกษำ
๒. เมื่อสถำนศึกษำบันทึกข้อมูลในระบบแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้จัดพิมพ์รำยงำนจำกระบบ เพื่อให้ผู้
อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำลงนำมรับรองข้อมูล และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวไปยังส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ
ตำมก�ำหนดเวลำ ดังนี้
๒.๑ ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนที่ ๑ ภำยใน วันที่ ๓๑ ตุลำคม ของทุกปกำรศึกษำ
๒.๒ ครั้งที่ ๒ ภำคเรียนที่ ๒ ภำยใน วันที่ ๓๑ พฤษภำคม ของทุกปกำรศึกษำ
๒.๕ การประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ น�ำข้อมูลจำกกำรรำยงำนผ่ำนระบบออนไลน์ของสถำนศึกษำ
ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำใน ๓ ด้ำน จ�ำนวน ๑๖ ตัวบ่งชี้
ประมวลผลหำค่ำคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ และจัดระดับคุณภำพของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้
๑) ประมวลผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในภำพรวมของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
จ�ำแนกตำมตัวบ่งชี้ และรำยด้ำน
๒) ประมวลผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละภำค และจังหวัด จ�ำแนกตำมตัวบ่งชี้และรำยด้ำน
๓) ประมวลผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำ จ�ำแนกตำมตัวบ่งชี้และรำยด้ำน
๒.๖ เกณฑ์การตัดสินเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ น�ำคะแนนเฉลี่ยจำกกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำใน ๓ ด้ำน ๑๖ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
(Management) ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Instructional Management) ด้ำนคุณภำพผลกำรจัดกำรศึกษำ
และควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ (The Results of Educational Management and School Excellence) ไปเทียบกับเกณฑ์
คุณภำพ โดยจ�ำแนก ดังนี้
๒.๖.๑ ระดับคุณภำพตัวบ่งชี้
กำรประเมินผลคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำในระดับตัวบ่งชี้
เป็นกำรประมวลผลข้อมูลจำกกำรรำยงำนของสถำนศึกษำผ่ำนระบบออนไลน์ โดยกำรน�ำผลกำรด�ำเนินงำนตำมประเด็น
กำรพิจำรณำเทียบกับเกณฑ์กำรตัดสิน สำมำรถตัดสินผลกำรประเมินเป็นค่ำคะแนนและระดับคุณภำพ ดังนี้
๕ คะแนน หมำยถึง ผลกำรจัดกำรศึกษำตำมตัวบ่งชี้มีคุณภำพอยู่ในระดับดีเยี่ยม
๔ คะแนน หมำยถึง ผลกำรจัดกำรศึกษำตำมตัวบ่งชี้มีคุณภำพอยู่ในระดับดีมำก
๓ คะแนน หมำยถึง ผลกำรจัดกำรศึกษำตำมตัวบ่งชี้มีคุณภำพอยู่ในระดับดี
๒ คะแนน หมำยถึง ผลกำรจัดกำรศึกษำตำมตัวบ่งชี้มีคุณภำพอยู่ในระดับพอใช้
๑ คะแนน หมำยถึง ผลกำรจัดกำรศึกษำตำมตัวบ่งชี้มีคุณภำพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง

๑๔
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๒.๖.๒ ระดับคุณภำพแต่ละด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (Management)
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Instructional Management) และคุณภำพผลกำรจัดกำรศึกษำ และควำมดีเด่นของ
สถำนศึกษำ (The Results of Educational Management and School Excellence)
กำรประเมินผลคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ในระดับรำยด้ำนเป็นกำรน�ำ
คะแนนที่ได้จำกกำรประเมินในระดับตัวบ่งชี้ทั้งหมดของแต่ละด้ำนมำหำค่ำเฉลี่ยจ�ำแนกเป็นรำยด้ำน แล้วเทียบกับเกณฑ์
กำรตัดสินสำมำรถตัดสินผลกำรประเมินจำกคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภำพ ในแต่ละด้ำน ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมำยถึง ผลกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำแต่ละด้ำนมีคณ
ุ ภำพอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
คะแนนเฉลีย่ ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมำยถึง ผลกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำแต่ละด้ำนมีคณ
ุ ภำพอยูใ่ นระดับดีมำก
คะแนนเฉลีย่ ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมำยถึง ผลกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำแต่ละด้ำนมีคณ
ุ ภำพอยูใ่ นระดับดี
คะแนนเฉลีย่ ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมำยถึง ผลกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำแต่ละด้ำนมีคณ
ุ ภำพอยูใ่ นระดับพอใช้
คะแนนเฉลีย่ ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมำยถึง ผลกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำแต่ละด้ำนมีคณ
ุ ภำพอยูใ่ นระดับต้องปรับปรุง
๒.๖.๓ ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ
กำรประเมินผลคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำในระดับภำพรวม
ของสถำนศึกษำ เป็นกำรน�ำคะแนนเฉลี่ยที่ได้จำกกำรประเมินในแต่ละด้ำนมำหำค่ำเฉลี่ยในภำพรวมของสถำนศึกษำ
เทียบกับเกณฑ์กำรตัดสิน สำมำรถตัดสินผลกำรประเมินจำกคะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภำพของสถำนศึกษำดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมำยถึง สถำนศึกษำมีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับดีเยี่ยม
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมำยถึง สถำนศึกษำมีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับดีมำก
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมำยถึง สถำนศึกษำมีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมำยถึง สถำนศึกษำมีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับพอใช้
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมำยถึง สถำนศึกษำมีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ทั้งนี้ เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
ทั้งในระดับตัวบ่งชี้ ระดับรำยด้ำน และระดับภำพรวมของสถำนศึกษำสำมำรถแสดงรำยกำรประมวลผลโดยใช้ตำรำงแสดงผล
รำยละเอียดดังตำรำงที่ ๒ – ๕
ตารางที่ ๒ คะแนนเฉลี่ยและระดับคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับ
คุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา จ�าแนกตามรายด้าน
รำยกำรประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภำพ

๑. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
๒. ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๓. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำและควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ
ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๑๕

ตารางที่ ๓ คะแนนและระดับคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในภาพรวมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาจ�าแนกตามตัวบ่งชี้
รำยกำรตัวบ่งชี้

คะแนน

ระดับคุณภำพ

๑. ร้อยละของจ�ำนวนสำขำวิชำที่ครูผู้สอนมีคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพ
ตรงตำมสำขำ
๒. ร้อยละของงบประมำณที่สถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส�ำหรับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบกับงบด�ำเนินงำน
๓. ร้อยละของงบประมำณที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(ICT) เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบกับงบด�ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำ
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลำงคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ำ
ผลการประเมินในภาพรวมด้านการบริหารจัดการ

ตารางที่ ๔ คะแนนและระดับคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพ
สถานศึกษาในภาพรวมด้านการจัดการเรียนการสอน จ�าแนกตามตัวบ่งชี้
รำยกำรตัวบ่งชี้

๑. อัตรำส่วนของจ�ำนวนผู้เรียนต่อจ�ำนวนครูผู้สอน
๒. ร้อยละของผู้เรียนอำชีวศึกษำทวิภำคีเทียบกับจ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด
ของสถำนศึกษำ
๓. คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ผลการประเมินในภาพรวมด้านการจัดการเรียนการสอน

๑๖

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

คะแนน

อันดับคุณภำพ

ตารางที่ ๕ คะแนนและระดับคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพือ่ จัดระดับคุณภาพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในภาพรวมด้านผลการจัดการศึกษาและความดีเด่นของสถานศึกษา จ�าแนกตามตัวบ่งชี้
รำยกำรตัวบ่งชี้

คะแนน

ระดับคุณภำพ

๑. อัตรำส่วนของผู้สมัครเรียนต่อจ�ำนวนผู้เรียนตำมแผนกำรสอน
ของสถำนศึกษำ
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
๓. ร้อยละของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำมีงำนท�ำ ประกอบอำชีพอิสระ
หรือศึกษำต่อภำยใน ๑ ป
๔. จ�ำนวนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ของผู้เรียนที่ได้รับรำงวัลระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรือ
ระดับนำนำชำติ
๕. จ�ำนวนรำงวัลผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับภำค ระดับจังหวัด
ระดับภำค หรือระดับชำติ
๖. จ�ำนวนศิษย์เก่ำที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรประกอบอำชีพได้รับ
รำงวัล หรือเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน หรือองค์กรในระดับจังหวัด
ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ
๗. จ�ำนวนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ของครู ที่ได้รับรำงวัลระดับจังหวัด ระดับภำคระดับชำติ หรือระดับ
นำนำชำติ
๘. ระดับคุณภำพผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด
๙. ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อ
คุณภำพผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
ผลการประเมินในภาพรวมด้านความดีเด่นของสถานศึกษา

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๑๗

ส่วนที่ ๓
เกณฑ์กำรด�ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำเพื่ อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำ
กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ตำมกรอบแนวคิด
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเชิงระบบที่ส่งผลต่อคุณภำพสถำนศึกษำ ๓ ด้ำน ประกอบด้วย กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
(Management) จ�ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Instructional Management) จ�ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ และ
ผลกำรจัดกำรศึกษำและควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ (The Results of Educational Management and School Excellence)
จ�ำนวน ๙ ตัวบ่งชี้ รวม ๑๖ ตัวบ่งชี้ ดังนี้

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา (Management)

คือ กำรที่สถำนศึกษำใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
โดยพิจำรณำจำกตัวบ่งชี้ จ�ำนวน ๔ ตัวบ่งชี้ ดังนี้


ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของจ�านวนสาขาวิชาที่ครูผู้สอนมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพตรงตามสาขา

ค�าอธิบาย
จ�ำนวนสำขำวิชำที่มีข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำรครู ครูอัตรำจ้ำงที่สถำนศึกษำท�ำสัญญำจ้ำงต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ภำคเรียน ที่มีคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพตรงตำมสำขำวิชำที่สอนทุกคน เทียบกับสำขำวิชำทั้งหมดที่จัดกำรเรียน
กำรสอนในสถำนศึกษำ ในปที่ท�ำกำรประเมิน
การค�านวณ
ร้อยละ =

จ�ำนวนสำขำวิชำที่มีข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำรครู ครูอัตรำจ้ำงที่สถำนศึกษำ
ท�ำสัญญำจ้ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ ๑ ภำคเรียน มีคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพตรงตำมสำขำวิชำที่สอนทุกคน
จ�ำนวนสำขำวิชำทั้งหมดที่จัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ

X ๑๐๐

ประเด็นการประเมิน
ประเมินจำกร้อยละของจ�ำนวนสำขำวิชำที่มีข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำรครู ครูอัตรำจ้ำง ที่สถำนศึกษำ
ท�ำสัญญำจ้ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ ๑ ภำคเรียน มีคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพตรงตำมสำขำวิชำที่สอนทุกคน เทียบกับจ�ำนวนสำขำ
วิชำทั้งหมดที่จัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ ในปที่ท�ำกำรประเมิน

๑๘

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

ข้อมูลในการประเมิน
๑. จ�ำนวนสำขำวิชำที่มีข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำรครู ครูอัตรำจ้ำงที่สถำนศึกษำท�ำสัญญำจ้ำงต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ภำคเรียน มีคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพตรงตำมสำขำวิชำที่สอนทุกคน
๒. จ�ำนวนสำขำวิชำทั้งหมดที่จัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำในปที่ท�ำกำรประเมิน
๓. ร้อยละของสำขำวิชำที่มีที่มีข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำรครู ครูอัตรำจ้ำงที่สถำนศึกษำท�ำสัญญำจ้ำง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ ๑ ภำคเรียน มีคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพตรงตำมสำขำวิชำที่สอนทุกคนเทียบกับระดับคุณภำพ
ระดับคุณภาพ
น�ำค่ำร้อยละจำกผลกำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๙๐-๙๙.๙๙
ร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙
ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙
น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐

๕
๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๑๙



ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ส�าหรับการจัดการเรียนการสอน
เทียบกับงบด�าเนินการ

ค�าอธิบาย
งบประมำณที่สถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส�ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบกับงบด�ำเนินกำร
งบด�าเนินการ หมำยถึง ผลรวมของงบด�ำเนินงำน งบเงินอุดหนุน และเงินรำยได้สถำนศึกษำ
การค�านวณ
ร้อยละ = งบประมำณที่สถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส�ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน X ๑๐๐
งบด�ำเนินกำร

ประเด็นการประเมิน
ประเมินจำกร้อยละของงบประมำณที่สถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส�ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบกับ
งบด�ำเนินกำรในปที่ท�ำกำรประเมิน
ข้อมูลในการประเมิน
๑. จ�ำนวนเงินงบประมำณที่สถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส�ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๒. จ�ำนวนเงินงบด�ำเนินกำรในปที่ท�ำกำรประเมิน
๓. ร้อยละของงบด�ำเนินกำรที่สถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส�ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปที่ท�ำกำร
ประเมิน เทียบกับระดับคุณภำพ
ระดับคุณภาพ
น�ำค่ำร้อยละจำกผลกำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ

๒๐

ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

มำกกว่ำร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๑๕.๐๑ - ๑๙.๙๙
ร้อยละ ๑๐.๐๑ – ๑๔.๙๙
ร้อยละ ๕.๐๑ – ๙.๙๙
น้อยกว่ำร้อยละ ๕

๕
๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการจัดการเรียน

การสอนเทียบกับงบด�าเนินการของสถานศึกษา

ค�าอธิบาย
งบประมำณของสถำนศึกษำที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เทียบกับ งบด�ำเนินกำรของสถำนศึกษำ
งบด�าเนินการ หมำยถึง ผลรวมของงบด�ำเนินงำน งบเงินอุดหนุน เงินรำยได้สถำนศึกษำ และงบลงทุน (เฉพำะ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ) ส�ำหรับสถำนศึกษำอำชีวศึกษำของเอกชน หมำยถึง งบประมำณที่ใช้ในกำร
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) ตำมแผนกำรใช้งบประมำณ เทียบกับ งบทั้งหมดของสถำนศึกษำที่น�ำมำใช้ใน
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) ได้
การค�านวณ
ร้อยละ =

งบประมำณของสถำนศึกษำที่ใช้ในกำรพัฒนำ (ICT)
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
งบด�ำเนินกำร

X ๑๐๐

ประเด็นการประเมิน
ประเมินจำกร้อยละของงบประมำณที่สถำนศึกษำใช้ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) เพื่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเทียบกับงบด�ำเนินกำรของสถำนศึกษำ ในปที่ท�ำกำรประเมิน
ข้อมูลในการประเมิน
๑. จ�ำนวนงบประมำณของสถำนศึกษำที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT)เพื่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
๒. จ�ำนวนงบด�ำเนินกำรทั้งหมดของสถำนศึกษำในปที่ท�ำกำรประเมิน
๓. ร้อยละของงบประมำณที่สถำนศึกษำใช้ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) เพื่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน เทียบกับระดับคุณภำพ
ระดับคุณภาพ
น�ำค่ำร้อยละจำกผลกำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

มำกกว่ำร้อยละ ๑๐
ร้อยละ ๘.๐๐ – ๙.๙๙
ร้อยละ ๗.๐๐ – ๗.๙๙
ร้อยละ ๖.๐๐ – ๖.๙๙
น้อยกว่ำร้อยละ ๖

๕
๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๒๑



ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า

ค�าอธิบาย
ผู้เรียนที่ออกกลางคัน หมำยถึง ผู้เรียนที่พ้นสภำพหรือออกจำกระบบกำรศึกษำด้วยสำเหตุใดสำเหตุหนึ่ง
ซึ่งไม่สำมำรถส�ำเร็จกำรศึกษำตำมเวลำที่หลักสูตรก�ำหนด
การค�านวณ
ร้อยละ =

จ�ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดของรุ่นที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ
– (จ�ำนวนผู้เรียนที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน
+ จ�ำนวนผู้เรียนที่ไม่ส�ำเร็จกำรศึกษำแต่ยังคงสภำพกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ ในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน)
จ�ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดของรุ่นที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ

X ๑๐๐

ประเด็นการประเมิน
น�ำผลต่ำงจ�ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(ปวส.) ของรุ่นที่ส�ำเร็จกำรศึกษำในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน กับจ�ำนวนผู้เรียนที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งผู้เรียนที่ไม่ส�ำเร็จกำรศึกษำแต่ยังคงสภำพกำรเป็นนักเรียน
นักศึกษำในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน เทียบร้อยละกับจ�ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ของรุ่นที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ ในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน
ข้อมูลในการประเมิน
๑. ผลต่ำงของจ�ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(ปวส.) ของรุ่นที่ส�ำเร็จกำรศึกษำในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมินกับจ�ำนวนผู้เรียนที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน
๒. จ�ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ของรุ่น
ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ ในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน
๓. ค�ำนวณหำผลต่ำงของจ�ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตร
วิชำชั้นสูง (ปวส.) ของรุ่นที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ ในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมินกับจ�ำนวนผู้เรียนที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งผู้เรียนที่ไม่ส�ำเร็จกำรศึกษำแต่ยังคงสภำพ
กำรเป็นนักเรียน นักศึกษำในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมินเทียบร้อยละกับจ�ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำในระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ของรุ่นที่ส�ำเร็จกำรศึกษำในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน
เทียบกับระดับคุณภำพ
ระดับคุณภาพ
น�ำค่ำร้อยละจำกผลกำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ

๒๒

ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

ต�่ำกว่ำร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๒๐.๐๐ – ๒๔.๙๙
ร้อยละ ๒๕.๐๐ – ๒๙.๙๙
ร้อยละ ๓๐.๐๐ – ๓๔.๙๙
มำกกว่ำร้อยละ ๓๕

๕
๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

ด้านที่ ๒ การจัดการเรียนการสอน (Instructional Management)

คือ กำรที่สถำนศึกษำส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียน โดยพิจำรณำจำกตัวบ่งชี้
จ�ำนวน ๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี้


ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ อัตราส่วนจ�านวนผู้เรียนต่อครูผู้สอน

ค�าอธิบาย
น�ำจ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำเทียบกับจ�ำนวนข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำรครู ครูอัตรำจ้ำงที่สถำน
ศึกษำท�ำสัญญำจ้ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ ๑ ภำคเรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน
การค�านวณ
อัตรำส่วน =

จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำ
จ�ำนวนข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำรครู ครูอัตรำจ้ำงที่สถำนศึกษำ
ท�ำสัญญำจ้ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ ๑ ภำคเรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำ

ประเด็นการประเมิน
ประเมินจำกอัตรำส่วนจ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำต่อจ�ำนวนข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำรครู
ครูอัตรำจ้ำง ที่สถำนศึกษำท�ำสัญญำจ้ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ ๑ ภำคเรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำในปกำรศึกษำที่ท�ำกำร
ประเมิน
ข้อมูลในการประเมิน
๑. จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำ
๒. จ�ำนวนข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำรครู ครูอัตรำจ้ำงที่สถำนศึกษำท�ำสัญญำจ้ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ
๑ ภำคเรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน
๓. อัตรำส่วนผู้เรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำต่อข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำรครู ครูอัตรำจ้ำงที่สถำนศึกษำ
ท�ำสัญญำจ้ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ ๑ ภำคเรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน เทียบกับระดับ
คุณภำพ
ระดับคุณภาพ
น�ำค่ำร้อยละจำกผลกำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ๓๐ : ๑
๓๐.๐๑ – ๓๕.๐๐ : ๑
๓๕.๐๑ - ๔๐.๐๐ : ๑
๔๐.๐๑ - ๔๕.๐๐ : ๑
มำกกว่ำ ๔๕.๐๐ : ๑

๕
๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๒๓

 ตัวบ่งชี้ที่

๒.๒ ร้อยละของจ�านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีเทียบกับจ�านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา

ค�าอธิบาย
จ�ำนวนผู้เรียนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีเทียบกับจ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมดที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน
ทั้งในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งนี้ ไม่นับรวมผู้เรียนหลักสูตร
อำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำย(ทวิศึกษำ) และเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
การค�านวณ
ร้อยละ =

จ�ำนวนผู้เรียนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)

X ๑๐๐

ประเด็นการประเมิน
ประเมินจำกร้อยละของจ�ำนวนผู้เรียนอำชีวศึกษำทวิภำคีเทียบกับจ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ที่สถำนศึกษำจัดกำร
เรียนกำรสอนทั้งในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปกำรศึกษำที่ท�ำกำร
ประเมิน
ข้อมูลในการประเมิน
๑. จ�ำนวนผู้เรียนอำชีวศึกษำทวิภำคีทั้งหมดที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอน ทั้งในระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน
๒. จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมดที่สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน
๓. ร้อยละของผู้เรียนอำชีวศึกษำทวิภำคีเทียบกับระดับคุณภำพ
ระดับคุณภาพ
น�ำค่ำร้อยละจำกผลกำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ

๒๔

ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐.๐๐ ขึ้นไป
ร้อยละ ๑๕.๐๐ – ๑๙.๙๙
ร้อยละ ๑๐.๐๐ – ๑๔.๙๙
ร้อยละ ๕.๐๐ – ๙.๙๙
น้อยกว่ำร้อยละ ๕.๐๐

๕
๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

 ตัวบ่งชี้ที่

๒.๓ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ค�าอธิบาย
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก�ำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดท�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สมบูรณ์ ครบถ้วนทุกรำยวิชำ
ประกอบด้วย กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ กำรวัดผลและประเมินผลที่หลำกหลำย กำรบันทึกหลังกำรสอน
และกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือโดยใช้กำรวิจัยในชั้นเรียน
การค�านวณ
ร้อยละ =

จ�ำนวนครูที่จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพทุกรำยวิชำ
จ�ำนวนครูทั้งหมด

X ๑๐๐

ประเด็นการประเมิน
๑. จ�ำนวนครูที่มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สมบูรณ์ ครบถ้วนทุกรำยวิชำ
๒. จ�ำนวนครูที่ใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับหน่วยกำรเรียนรู้
๓. จ�ำนวนครูที่จัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และมีบันทึกหลังกำรสอน
๔. จ�ำนวนครูที่ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย และประเมินผลตำมสภำพจริง
๕. จ�ำนวนครูที่ใช้นวัตกรรมในกำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือโดยใช้กำรวิจัยในชั้นเรียน
ข้อมูลในการประเมิน
๑. จ�ำนวนครูผู้สอน
๒. จ�ำนวนรำยวิชำ
๓. จ�ำนวนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำที่ผ่ำนกำรอนุมัติของสถำนศึกษำ
๔. จ�ำนวนสื่อ แหล่งเรียนรู้
๕. จ�ำนวนงำนวิจัยในชั้นเรียน
๖. เครื่องมือกำรวัดผลประเมินผล
๗. ร้อยละของครูที่ด�ำเนินกำรครบถ้วนเทียบกับระดับคุณภำพ
ระดับคุณภาพ
น�ำค่ำร้อยละจำกผลกำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๙๐ – ๙๙.๙๙
ร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐

๕
๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๒๕

ด้านที่ ๓ ผลการจัดการศึกษาและความดีเด่นของสถานศึกษา

(The Results of Educational Management and School Excellence)

คือ ผลที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ
โดยพิจำรณำตัวบ่งชี้ จ�ำนวน ๙ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
 ตัวบ่งชี้ที่

๓.๑ อัตราส่วนของผู้สมัครเรียนต่อจ�านวนผู้เรียนตามแผนการรับของสถานศึกษา

ค�าอธิบาย
จ�ำนวนผู้สมัครเข้ำเรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทั้งหมดของสถำนศึกษำต่อจ�ำนวนผู้เรียนตำมแผนกำรรับของสถำนศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปกำรศึกษำที่ประเมิน
การค�านวณ
อัตรำส่วน =

จ�ำนวนผู้สมัครเข้ำเรียนในระดับ ปวช. และ ปวส ทั้งหมดของสถำนศึกษำ
จ�ำนวนผู้เรียนตำมแผนเกำรรับของสถำนศึกษำในระดับ ปวช. และ ปวส.

ประเด็นการประเมิน
ประเมินจำกอัตรำส่วนของจ�ำนวนผู้สมัครเข้ำเรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของสถำนศึกษำ ต่อจ�ำนวนผู้เรียนตำมแผนกำรรับของสถำนศึกษำ
ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน
ข้อมูลในการประเมิน
๑. จ�ำนวนผู้สมัครเข้ำเรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทั้งหมดของสถำนศึกษำ ในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน
๒. จ�ำนวนผู้เรียนตำมแผนกำรรับของสถำนศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)และระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปกำรศึกษำที่ประเมิน
๓. อัตรำส่วนผู้สมัครเข้ำเรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(ปวส.) ต่อจ�ำนวนผู้เรียนตำมแผนกำรรับของสถำนศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)และระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปกำรศึกษำที่ประเมิน เทียบกับระดับคุณภำพ
ระดับคุณภาพ
น�ำอัตรำส่วนจำกผลกำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ

๒๖

ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

ตั้งแต่ ๒.๐๐ : ๑ ขึ้นไป
๑.๐๑ – ๑.๙๙ : ๑
๑:๑
๐.๕๐ – ๐.๙๙ : ๑
น้อยกว่ำ ๐.๕๐ : ๑

๕
๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

 ตัวบ่งชี้ที่

๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ค�าอธิบาย
จ�ำนวนผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ ๓ และผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ ๒ ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก เทียบกับจ�ำนวนผู้เรียนที่เข้ำรับกำรประเมินตำม
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตร
การค�านวณ
ร้อยละ =

จ�ำนวนผู้เรียน (ระดับ ปวช.๓ และ ระดับ ปวส.๒)
ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก
จ�ำนวนผู้เรียนที่เข้ำรับกำรประเมินตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตร

X ๑๐๐

ประเด็นการประเมิน
ประเมินจำกร้อยละของผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ ๓ และผู้เรียนในระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ ๒ ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก
ข้อมูลในการประเมิน
๑. จ�ำนวนผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ ๓ และผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ ๒ ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก
๒. จ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัด
กำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน
๓. ร้อยละของจ�ำนวนผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ ๓ และผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ ๒ ที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในครั้งแรก เทียบกับระดับคุณภำพ
ระดับคุณภาพ
น�ำค่ำร้อยละจำกผลกำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๙๐ – ๙๙.๙๙
ร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐

๕
๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๒๗

 ตัวบ่งชี้ที่

๓.๓ ร้อยละของผู้ส�าเร็จการศึกษามีงานท�า ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ป

ค�าอธิบาย
ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทั้งหมดของปกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ มีงำนท�ำในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน ประกอบอำชีพอิสระ หรือ
ศึกษำต่อภำยใน ๑ ป ทั้งนี้ไม่นับรวมหลักสูตรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์
การค�านวณ
ร้อยละ =

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส. ในปกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
มีงำนท�ำ ประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อภำยใน ๑ ป
จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ทั้งหมด

X ๑๐๐

ประเด็นการประเมิน
ประเมินจำกร้อยละของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)และหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) มีงำนท�ำในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน ประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อ
ภำยใน ๑ ป กับจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมดของปกำรศึกษำที่ผ่ำนมำทั้งนี้ไม่นับรวมหลักสูตรเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์
ข้อมูลในการประเมิน
๑. จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(ปวส.) ในปกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
๒. จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
(ปวส.) ในปกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ มีงำนท�ำในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน ประกอบอำชีพอิสระ หรือ
ศึกษำต่อภำยใน ๑ ป
๓. ร้อยละของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) มีงำนท�ำในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน ประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อภำยใน ๑ ป
ทั้งนี้ไม่นับรวมหลักสูตรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ เทียบกับระดับคุณภำพ
ระดับคุณภาพ
น�ำค่ำร้อยละจำกผลกำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ

๒๘

ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๙๐ – ๙๙.๙๙
ร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙
น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐

๕
๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

 ตัวบ่งชี้ที่

๓.๔ จ�านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนที่ได้รับรางวัล
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

ค�าอธิบาย
ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภำค
ระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ ในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน
ประเด็นการประเมิน
๑. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยระดับนำนำชำติ
๑ รำงวัลหรือรำงวัลระดับชำติ ๒ รำงวัลขึ้นไป
๒. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยระดับชำติ ๑ รำงวัล
หรือได้รับรำงวัลระดับภำค ๓ รำงวัลขึ้นไป
๓. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยระดับภำค ๒ รำงวัล
๔. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยระดับภำค ๑ รำงวัล
หรือได้รับรำงวัลระดับจังหวัด ๓ รำงวัลขึ้นไป
๕. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยในระดับจังหวัด
หมายเหตุ : รำงวัลหมำยถึง รำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรำงวัลอื่นๆ โดยไม่นับรำงวัลชมเชย
ข้อมูลในการประเมิน
ชื่อรำงวัล ปที่ได้รับรำงวัล และหน่วยงำนที่มอบรำงวัล เทียบกับระดับคุณภำพ
ระดับคุณภาพ
น�ำจ�ำนวนรำงวัลจำกผลกำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๒
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๓
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๔
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๕

๕
๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๒๙

 ตัวบ่งชี้ที่

๓.๕ จ�านวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ

ค�าอธิบาย
ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ
โดยไม่นับกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น ในปกำรศึกษำที่ประเมิน
ประเด็นการประเมิน
๑. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในระดับชำติ ๒ รำงวัลหรือรำงวัลระดับนำนำชำติ ๑ รำงวัล
ขึ้นไป
๒. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในระดับชำติจ�ำนวน ๑ รำงวัลหรือระดับภำค ๓ รำงวัลขึ้นไป
๓. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในระดับภำค ๒ รำงวัล หรือระดับจังหวัด ๕ รำงวัลขึ้นไป
๔. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในระดับภำค ๑ รำงวัล หรือระดับจังหวัด ๔ รำงวัลขึ้นไป
๕. ผู้เรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในระดับจังหวัดน้อยกว่ำ ๔ รำงวัล
หมายเหตุ : รำงวัลหมำยถึง รำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรำงวัลอื่นๆ โดยไม่นับรำงวัลชมเชย
ข้อมูลในการประเมิน
ชื่อรำงวัล ปที่ได้รับรำงวัล และหน่วยงำนที่มอบรำงวัล
ระดับคุณภาพ
น�ำจ�ำนวนรำงวัลจำกผลกำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ

๓๐

ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๒
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๓
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๔
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๕

๕
๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

 ตัวบ่งชี้ที่

๓.๖ จ�านวนศิษย์เก่าที่ประสบความส�าเร็จในการประกอบอาชีพได้รับรางวัลหรือเชิดชูเกียรติ
จากหน่วยงานหรือองค์กรในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

ค�าอธิบาย
ศิษย์เก่ำประสบควำมส�ำเร็จในกำรประกอบอำชีพได้รับรำงวัล หรือเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำนหรือองค์กรในระดับ
จังหวัด ระดับภำค ระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ ในระยะเวลำ ๕ ปย้อนหลัง
ประเด็นการประเมิน
๑. ศิษย์เก่ำที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรประกอบอำชีพ ได้รับรำงวัลหรือเชิดชูเกียรติ ในระดับชำติ จ�ำนวน ๒ คน
หรือระดับนำนำชำติ จ�ำนวน ๑ คนขึ้นไป
๒. ศิษย์เก่ำประสบควำมส�ำเร็จในกำรประกอบอำชีพ ได้รับรำงวัลหรือเชิดชูเกียรติ ในระดับชำติ จ�ำนวน ๑ คน
หรือระดับภำค จ�ำนวน ๒ คนขึ้นไป
๓. ศิษย์เก่ำประสบควำมส�ำเร็จในกำรประกอบอำชีพ ได้รับรำงวัลหรือเชิดชูเกียรติ ในระดับภำค จ�ำนวน ๑ คน
หรือระดับจังหวัด จ�ำนวน ๒ คนขึ้นไป
๔. ศิษย์เก่ำประสบควำมส�ำเร็จในกำรประกอบอำชีพ ได้รับรำงวัลหรือเชิดชูเกียรติ ในระดับจังหวัด จ�ำนวน ๑ คน
ขึ้นไป
๕. ศิษย์เก่ำประสบควำมส�ำเร็จในกำรประกอบอำชีพ ได้รับรำงวัลหรือเชิดชูเกียรติต�่ำกว่ำระดับจังหวัด
ข้อมูลในการประเมิน
ชื่อศิษย์เก่ำ รำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนหรือองค์กำรที่มอบรำงวัลหรือเชิดชูเกียรติ
ระดับคุณภาพ
น�ำจ�ำนวนรำงวัลจำกผลกำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๒
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๓
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๔
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๕

๕
๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๓๑

 ตัวบ่งชี้ที่

๓.๗ จ�านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้รับรางวัล
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

ค�าอธิบาย
ครูได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภำค
ระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ ในปกำรศึกษำที่ท�ำกำรประเมิน
ประเด็นการประเมิน
๑. ครูได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยระดับนำนำชำติ ๑ รำงวัล
หรือรำงวัลระดับชำติ ๒ รำงวัลขึ้นไป
๒. ครูได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยระดับชำติ ๑ รำงวัล
หรือได้รับรำงวัลระดับภำค ๓ รำงวัลขึ้นไป
๓. ครูได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยระดับภำค ๒ รำงวัล
๔. ครูได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยระดับภำค ๑ รำงวัล
หรือได้รับรำงวัลระดับจังหวัด ๓ รำงวัลขึ้นไป
๕. ครูได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยในระดับจังหวัด
หมายเหตุ : รำงวัลหมำยถึง รำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรำงวัลอื่นๆ โดยไม่นับรำงวัลชมเชย
ข้อมูลในการประเมิน
ชื่อรำงวัล ปที่ได้รับรำงวัล และหน่วยงำนที่มอบรำงวัล เทียบกับระดับคุณภำพ
ระดับคุณภาพ
น�ำจ�ำนวนรำงวัลจำกผลกำรประเมินเทียบกับระดับคุณภำพ

๓๒

ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๒
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๓
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๔
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๕

๕
๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

 ตัวบ่งชี้ที่

๓.๘ ระดับคุณภาพผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด

ค�าอธิบาย
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัดครั้งสุดท้ำย ในแต่ละมำตรฐำนทุกตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
๑. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ได้รับคะแนนจำกกำรประเมิน
๔.๕๑ – ๕.๐๐ อยู่ในระดับดีมำก
๒. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ได้รับคะแนนจำกกำรประเมิน
๔.๐๑ – ๔.๕๐ อยู่ในระดับดี
๓. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ได้รับคะแนนจำกกำรประเมิน
๓.๕๑ – ๔.๐๐ อยู่ในระดับพอใช้
๔. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ได้รับคะแนนจำกกำรประเมิน
๓.๐๑ – ๓.๕๐ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
๕. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ได้รับคะแนนจำกกำรประเมิน
๒.๕๑ – ๓.๐๐ อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ข้อมูลในการประเมิน
คะแนนเฉลีย่ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ในแต่ละมำตรฐำนทุกตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
น�ำผลคะแนนเฉลี่ยจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำเทียบกับระดับคุณภำพ
ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

๔.๕๑ – ๕.๐๐
๔.๐๑ – ๔.๕๐
๓.๕๑ – ๔.๐๐
๓.๐๑ – ๓.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๐๐

๕
๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๓๓

 ตัวบ่งชี้ที่

๓.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพผู้ส�าเร็จการศึกษา

ค�าอธิบาย
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
จ�ำนวน ๓ ด้ำน คือ
๑. ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัย
และทักษะทำงปัญญำ
๒. ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติงำน กำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น กำรใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรประยุกต์
ใช้ตัวเลข กำรจัดกำรและกำรพัฒนำงำน
๓. ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทักษะในสำขำวิชำชีพสู่กำรปฏิบัติจริง
รวมทั้งประยุกต์สู่อำชีพ
สถานประกอบการ หน่วยงาน หมำยถึง สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนที่รับ
ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำเข้ำท�ำงำน
ผู้รับบริการ หมำยถึง บุคคลที่ได้รับบริกำรจำกกำรประกอบอำชีพอิสระของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
ประเด็นการประเมิน
๑. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
ในภำพรวมของสถำนศึกษำอยู่ในระดับมำกที่สุด
๒. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
ในภำพรวมของสถำนศึกษำอยู่ในระดับมำก
๓. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
ในภำพรวมของสถำนศึกษำ อยู่ในระดับปำนกลำง
๔. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
ในภำพรวมของสถำนศึกษำ อยู่ในระดับน้อย
๕. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
ในภำพรวมของสถำนศึกษำ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ข้อมูลในการประเมิน
ผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร หรือผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับคุณภาพ
น�ำผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจเทียบกับระดับคุณภำพ

๓๔

ผลกำรประเมิน

ค่ำคะแนน

ระดับคุณภำพ

มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๑
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๒
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๓
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๔
มีผลตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ ๕

๕
๔
๓
๒
๑

ดีเยี่ยม
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

ส่วนที่

๔

กำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำเพื่ อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำ
ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำด�ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบข้อมูลจำกกำรรำยงำนข้อมูล
ผ่ำนระบบออนไลน์ของสถำนศึกษำ มำประมวลผลเพื่อจัดระดับคุณภำพของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ และจัดท�ำรำยงำน
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ น�ำเสนอต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดยจ�ำแนก
ดังนี้
๑. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ภำพรวมของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
๒. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ภำพรวมของ
แต่ละภำค
๓. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ภำพรวมของ
แต่ละจังหวัด
๔. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ภำพรวมของ
สถำนศึกษำและจ�ำแนกเป็นรำยด้ำน
๕. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ภำพรวมของ
แต่ละด้ำนและจ�ำแนกตำมตัวบ่งชี้
โดยในกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
ได้ก�ำหนดรูปแบบ และรำยละเอียดผลกำรประเมิน ดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๓๕

รายงานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา.............

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๓๖

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร
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เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๓๗

เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษาเพื่อจัดระดับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
กำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำเพื่อจัดระดับสถำนศึกษำอำชีวศึกษำตำมกรอบแนวคิดกำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพสถำนศึกษำเชิงระบบ ๓ ด้ำน ประกอบด้วยด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (Input) ด้ำนกระบวนกำร (Process) ด้ำนผลผลิต
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ซึ่งส่งผลต่อคุณภำพสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ในด้ำนคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (Management) คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Instructional Management) และ
คุณภำพผลกำรจัดกำรศึกษำและควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ (The Results of Educational Management and School
Excellence) จ�ำนวน ๑๖ ตัวบ่งชี้ รำยละเอียดตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อจัดระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (Management) หมำยถึง กำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
๑.๑ ร้อยละของจ�ำนวนสำขำวิชำที่มีครูผู้สอนมีคุณวุฒิด้ำนวิชำชีพตรงตำมสำขำ
๑.๒ ร้อยละของงบประมำณที่สถำนศึกษำจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส�ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบกับ
งบด�ำเนินกำร
๑.๓ ร้อยละของงบประมำณที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) เพื่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเทียบกับงบด�ำเนินกำรของสถำนศึกษำ
๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลำงคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ำ
๒. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Instructional Management) หมำยถึง กระบวนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียน ประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
๒.๑ อัตรำส่วนจ�ำนวนผู้เรียนต่อครูผู้สอน
๒.๒ อัตรำส่วนจ�ำนวนผู้เรียนอำชีวศึกษำทวิภำคีเทียบกับจ�ำนวนผู้เรียนทั้งหมดของสถำนศึกษำ
๒.๓ คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
๓. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำและและควำมดีเด่นของสถำนศึกษำ (The Results of Educational Management
and School Excellence) หมำยถึง คุณภำพที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ ๑๐ ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
๓.๑ อัตรำส่วนของผู้สมัครเรียนต่อจ�ำนวนผู้เรียนตำมแผนกำรรับของสถำนศึกษำ
๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
๓.๓ ร้อยละของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำมีงำนท�ำ ประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อภำยใน ๑ ป
๓.๔ จ�ำนวนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของผู้เรียนที่ได้รับรำงวัลระดับจังหวัด
ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ
๓.๕ จ�ำนวนรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ
๓.๖ จ�ำนวนศิษย์เก่ำที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรประกอบอำชีพ ได้รับรำงวัล หรือ เชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำน
หรือองค์กรในระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ
๓.๗ จ�ำนวนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครูที่ได้รับรำงวัลระดับจังหวัด
ระดับภำค ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ
๓.๘ ระดับคุณภำพผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด
๓.๙ ระดับควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรหรือผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ

๓๘

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา
เพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๓๙

๔๐

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

ที่

ภำพรวมของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

สถำนศึกษำ

ผลกำรประเมินรำยด้ำน (คะแนนเฉลี่ย)
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ย
ด้ำนกำรบริหำร
ด้ำนกำรจัด
ในภำพรวม
และควำมดีเด่น
จัดกำรสถำนศึกษำ กำรเรียนกำรสอน
ของสถำนศึกษำ
ระดับคุณภำพ

๑. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในภาพรวมของส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
๑.๑ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในภำพรวมของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจ�ำแนกตำมรำยด้ำนและรำยสถำนศึกษำ

อันดับที่

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๔๑

ที่

ภำพรวมของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

สถำนศึกษำ

ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ (คะแนน)
๑
๒
๓
๔
๕
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภำพ

อันดับที่

๑.๒ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ภำพรวมของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำด้ำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ จ�ำแนกตำมตัวบ่งชีแ้ ละรำยสถำนศึกษำ

๔๒

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

ที่

ภำพรวมของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

สถำนศึกษำ

ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ (คะแนน)
๑
๒
๓
๔
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภำพ

อันดับที่

๑.๓ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ภำพรวมของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ�ำแนกตำมตัวบ่งชี้และรำยสถำนศึกษำ

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

๔๓

สถำนศึกษำ

ภำพรวมของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

ที่
๑

๒

ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ (คะแนน)
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๙

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ

อันดับที่

๑.๔ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ภำพรวมของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำและชือ่ เสียงของสถำนศึกษำ จ�ำแนกตำมตัวบ่งชีแ้ ละรำยสถำนศึกษำ

๒. จุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
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หมายเหตุ
๑. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำคุณภำพเป็นกำรสะท้อนผลจำกกำรประเมินคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ เพื่อน�ำผลจำกกำรประเมินไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ
สถำนศึกษำเชิงระบบ
๒. กำรประมวลผลเพือ่ สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมระดับภำคและระดับจังหวัดก็ดำ� เนินกำรวิเครำะห์ ประมวลผล
และน�ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ เช่นเดียวกันกับกำรวิเครำะห์ ประมวลผล
และน�ำเสนอผลในภำพรวมของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

๔๔

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพเพื่อจัดระดับคุณภำพสถำนศึกษำ

คณะจัดท�ำ
คณะที่ปรึกษา
๑. นำยสุเทพ
๒. นำยประชำคม
๓. นำยภำนุรุจ

ชิตยวงษ์
จันทรชิต
กลิ่นโพธิ์

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
๑. นำยสมบูรณ์
๒. นำยบรรยงค์
๓. นำยสมพงษ์
๔. นำยกษิดิษฎ์
๕. นำยพงษ์ศักดิ์

ชดช้อย
วงศ์สกุล
พนมชัย
ค�ำศรี
นุ้ยเจริญ

ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครศรีธรรมรำช
ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน
ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงนครปฐม
ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพคลองท่อม
ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำเอี่ยมลออ

คณะท�างาน
๑. นำยอัศวิน
๒. นำยพิมนศิลป
๓. นำยประสิทธิ์
๔. นำงประกำย
๕. นำยวุฒิชัย
๖. นำยสกุลชัย
๗. นำงสำวพัชรี
๘. นำงสำวบุญญะวิภำ
๙. นำงสำวผ่องอ�ำไพ
๑๐. นำงสำวพรประภำ
๑๑. นำงสำวคัทลียำ
๑๒. นำงสำวธิดำ
๑๓. นำยจตุพล
๑๔. นำงสำววิภำวี

ข่มอำวุธ
ทัพนันตกุล
วัชรินทร์พร
ใสสะอำด
ค�ำมีสว่ำง
ลัพกิตโร
คนใหญ่
ตันทนำนนท์
หมั่นคง
ถำวร
เจริญสุข
พลกลำง
แก่นจ�ำปำ
ฉิมบุญอยู่

รองผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพสอง
รองผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช
รองผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพไชยำ
ครูวิทยำลัยกำรอำชีพสอง
ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ
ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ
ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ
ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ
ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ
ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ
ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ
ส�ำนักติดตำมและประเมินผลกำรอำชีวศึกษำ
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