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ภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป) เห็นชอบใหดําเนินการประกาศ

ได  

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………..  

(นายสุพล   จุลใส) 

ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  



 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

....................................................................................... 
 

โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามขอ ๓ 
ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวจัดใหมีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรจึงใหใชมาตรฐานการการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พ.ศ. 
2561 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดและวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรใชเปนเกณฑในการสงเสริม การกํากับดูแล การ 
ตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  

ท้ังนี้ ใหใชกับการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝกอบรมวิชาชีพ ตั้งแตปการศึกษา 
2561 เปนตนไป 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  20 สิงหาคม  พ.ศ. 2561  

 
 
 
(นายอํานวย  นวลจันทร) 

         ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
  



มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พ.ศ. 2561 ประกอบดวย   

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค    

 การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีความรู  

มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม 

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ดานความรูของผูสําเร็จการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎีและแนว

ปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรือทํางานโดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง 

เปนไปตามมาตรคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ  

1.1.1 ผูสําเร็จการศึกษามีความรู ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ผานเกณฑการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (งานวัดผลและประเมินผล) 

1.2 ดานทักษะการประยุกตใชของผูสําเร็จการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ

ชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

และการดํารงชีวิติอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะท่ีดี  

1.2.1  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และ

ทักษะชีวิตเปนไป ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา (งานทะเบียน) 

1.2.2 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป (งาน

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน) 

1.3 ดานคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจ

นิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืนมีความรับผิดชอบ

ตามบทบาทหนาท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิต

สาธารณะ และมีจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม 

1.3.1 ผูสําเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค (งาน

กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา) 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   



สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใน

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยยากรของสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินนโยบายสําคัญของหนวยตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล

สถานศึกษาประกอบดวยประเด็นการประเมินดังนี้  

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาใชหลักสูตรสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถาน

ประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

2.1.1 หลักสูตรสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของผู เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน) 

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาท่ีมีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนา

อยางเปนระบบตอเนื่องเพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเข็มแข็งทางวิชาการและ

วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัย

ทํางาน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาตามระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการ

จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ  ดูแลใหครูจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

2.2.1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน) 

2.2.2 การพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียน (งานวัดผลและประเมินผล) 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และ

งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.3.1 การบริหารจัดการดานบุคลากรของสถานศึกษา (งานบุคลากร) 

2.3.2 การบริหารการเงินและงบประมานของสถานศึกษา (งานวางแผนและงบประมาณ) 

2.3.3 การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา (งานอาคารสถานท่ี) 

2.3.4 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา (งานศูนยขอมูล

สารสนเทศ) 

2.3.5 การใชส่ือ นวัตกรรมและแหลงเรียนรู  (งานส่ือการเรียนการสอน) 

 

 

 

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ



สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ี

หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน

ประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

2.4.1 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน (งานครูท่ีปรึกษา , งานแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางาน , งานปกครอง) 

2.4.2 การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม (งานกิจกรรมนักเรียน

นักศึกษา) 

2.4.3 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา) 

 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู    

 สถานศึกษารวมมือกับบุคลากร ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศในการจัด

การศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย

ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

 3.1.1 การบริหารจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ  (งานโครงการพิเศษและบริการ

ชุมชน , แผนกวิชาทุกแผนก) 

3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือ รวมกับบุคลากร ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ี

สามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคและเผยแพรสูสาธารณชน 

3.2.1 นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย (งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ) 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตาม 

แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   



4.1 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี) 

 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา ดําเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ กํากับ 

ดูแล ประเมินผลการดําเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

5.1 การบริหารจัดการศึกษาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา (งานสงเสริมผลิตผล 

การคาและประกอบธุรกิจ) 

 

มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการจัด

ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน สถานประกอบการ 

6.1 การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน (งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน) 

 

มาตรฐานที่ 7 ความดีเดนของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการสนับสนุน สงเสริม ใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ

ผูเรียนใหไดรับรางวัล ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ หรือ ไดรับการประกาศเกียรติคุณท้ังในระดับ

สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  

7.1 ผลงาน เกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

และผูเรียน (งานประชาสัมพันธ) 

  



 
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พ.ศ. 2561  

------------------------------------------------------------ 

โดยท่ีมีประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ลงวันท่ี 20 สิงหาคม  2561 เรื่อง ใหใชมาตรฐาน
การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาชุมพร ท้ังนี้ใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรใชเปนกรอบแนวทางการจัดการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
การฝกอบรมวิชาชีพ ยึดถือปฏิบัติเปนเกณฑในการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบการประเมินผล
และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูเรียนบรรลุถึงซ่ึงคุณลักษณะตามท่ี
หลักสูตรกําหนด และเปนไปตามเจตนารมณวัตถุประสงคการจัดการศึกษาของชาติ พรอมสนองตอบความ
ตองการของผูปกครอง และเอกลักษณของทองถ่ิน และขับเคลื่อนดวยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือพัฒนาสูคุณภาพท้ังระบบอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ
ท่ัวไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 
2561 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ข้ึนเปนมาตรฐานการศึกษาท่ี
สอดคลองกับ มาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณของวิทยาลัย สําหรับใชดําเนินงานและประเมิน
คุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จํานวน  
7 มาตรฐาน ดังรายละเอียดในตารางแนบทายประกาศนี้ ท้ังนี้ใหมีผลดําเนินการตั้งแตเริ่มปการศึกษา 
2561  
 

ประกาศ ณ วันท่ี  22  สิงหาคม พ.ศ. 2561  
 
 
 
 

(นายอํานวย  นวลจันทร) 
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ปฏทิินการปฏิบัติงาน 

 



แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร พุทธศักราช 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

************************ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค    

 การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ

การศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังน้ี 

1.1 ดานความรูของผูสําเร็จการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรือทํางานโดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือ

ขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ  

 

ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวนรวม 

1.1.1 ผูสําเร็จการศึกษามีความรู 

ความสามารถทางวิชาการและ

วิชาชีพ ผานเกณฑการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ  

 

ผูสํ า เร็ จการศึกษาผ านเกณฑการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ  

1. แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

2. ขอมูลการดําเนินการทดสอบ

มาตรฐานวิชาชีพ 

3. ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

4. สรุปผลการทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ 

5. ภาพประกอบ เกียรติบัตร รางวัล 

(ถามี) 

6. อ่ืน ๆ 

 

 

 

 

งานวัดผลและประเมินผล 

 

ผูรวบรวมขอมูล 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาท่ีงาน หรือ ผูชวย

งาน 

 

 

 

 

1. ฝายบริหาร 

2. งานวัดผลและ

ประเมินผล 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. ครู 

5. ผูเขารับการทดสอบ

มาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค    

 การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ

การศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังน้ี 

1.2 ดานทักษะการประยุกตใชของผูสําเร็จการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชใน

การปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิติอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะท่ีดี  

 

ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวนรวม 

1.2.1  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต

ละระดับการศึกษา  

 

1. ผูสําเร็จการศึกษา มีทักษะวิชาชีพตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา   

2. ผู สําเร็จการศึกษา มีทักษะชีวิต ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา  

3. ผูสําเร็จการศึกษา มีทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละ

ระดับการศึกษา   

4. ผูสําเร็จการศึกษา มีทักษะสารสนเทศ ส่ือ

และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แตละระดับการศึกษา  

5. ผูสําเร็จการศึกษา สามารถดํารงชีวิติอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะท่ีดี  

1. ขอมูลผูสาํเร็จการศึกษา 

2. ขอมูลผลการเรียน หมวดวิชาชีพ

พ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะ 

3. ขอมูลผลการเรียนหมวดวิชาสามัญ 

4. ขอมูลผลการเรียนวิชาโครงการ 

5. ขอมูลผลการเรียนวิชากิจกรรมฯ 

6. สรุปผลผูสําเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และ

ทักษะชีวิตเปนไป ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ

การศึกษา 

7. ภาพประกอบ เกียรติบัตร รางวัล 

(ถามี) 

8. อ่ืน ๆ 

 

งานทะเบียน 

 

รวบรวมขอมลู 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาท่ีงาน หรือ ผูชวย

งาน 

1. ฝายบริหาร 

2. งานทะเบียน 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. ครู 

5. ผูสําเร็จการศึกษา 



ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวนรวม 

1.2.2 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํา 

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ

ภายใน 1 ป  

 

1 .  สถาน ศึกษาจั ด เ ก็ บข อ มูล ผู สํ า เ ร็ จ

การศึกษาของปการศึกษาท่ีผานมา อยางเปน

ระบบขอมูลถูกตองและเช่ือถือได 

2 .  สถาน ศึกษาจั ด เ ก็ บข อ มูล ผู สํ า เ ร็ จ

การศึกษาของปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีมีงานทํา

ภายใน 1 ป อยางเปนระบบขอมูลถูกตองและ

เชื่อถือได 

3 .  สถาน ศึกษาจั ด เ ก็ บข อ มูล ผู สํ า เ ร็ จ

การศึกษาของปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป อยางเปนระบบ ขอมูล

ถูกตองและเชื่อถือได 

4 .  สถาน ศึกษาจั ด เ ก็ บข อ มูล ผู สํ า เ ร็ จ

การศึกษาของปการศึกษาท่ีผานมาท่ีศึกษาตอ

ภายใน 1 ป อยางเปนระบบขอมูลถูกตองและ

เชื่อถือได 

5. ผู สําเร็จการศึกษามีงานทํา ประกอบ

อาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป  

 

1. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาของป

การศึกษาท่ีผานมา 

2. ขอมูลแสดงระบบการจัดเก็บขอมูล 

3. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษาท่ี

ผานมาท่ีมีงานทํา 

4. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษาท่ี

ผานมาท่ีประกอบอาชีพอิสระ 

5. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษาท่ี

ผานมาท่ีศึกษาตอ 

6. สรุปผลผูสําเร็จการศึกษา มีงานทํา 

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ

ภายใน 1 ป 

7. ภาพประกอบ เกียรติบัตร รางวัล (ถา

มี)  

8. อื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

 

รวบรวมขอมูล 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาท่ีงาน หรือ ผูชวย

งาน 

1. ฝายบริหาร 

2. งานแนะแนวอาชีพและ

จัดหางาน 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. ครูท่ีปรึกษา 

5. ผูสําเร็จการศึกษาของป

การศึกษาท่ีผานมา 

 

  



มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค    

 การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ใหมีความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ

การศึกษาและมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังน้ี 

1.3 ดานคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืนมี

ความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม 

ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกัน

คุณภาพ 

ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวนรวม 

1.3.1 ผูสําเร็จ

การศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค  

 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสําเร็จ

การศึกษา 

2. ผูสําเร็จการศึกษา เขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดานคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  

3. ผูสําเร็จการศึกษา เขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ดาน การรักชาติ 

เ ทิ ด ทูนพระมหาก ษัตริ ย  ส ง เ ส ริ ม ก า รปกครอ ง ร ะบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุง

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

4. ผูสําเร็จการศึกษา เขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ดานกีฬาและ

นันทนาการ 

5. ผูสําเร็จการศึกษา เขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และดานจิตสาธารณะ  

1. แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

2. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี เชน 

กิจกรรมหนาเสาธง  ฯลฯ 

3. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ดาน การรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เชน กิจกรรม

แหเทียน ฯลฯ 

4. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ดานกีฬาและ

นันทนาการ เชน กิจกรรมกีฬาสีภายใน ฯลฯ 

5. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และดานจิต

สาธารณะ เชน กิจกรรม Big Cleaning ฯลฯ 

งานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา 

  

 

รวบรวมขอมูล 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาท่ีงาน 

หรือ ผูชวยงาน 

1. ฝายบริหาร 

2. งานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. ครู  

5. ผูสําเร็จการศึกษา  



มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา   

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยยากรของ

สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินนโยบายสําคัญของหนวยตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาประกอบดวยประเด็นการประเมินดังน้ี  

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาใชหลักสูตรสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชา

เพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวนรวม 

2.1.1 หลักสูตรสมรรถนะสอดคลอง

กับความตองการของผูเรียน ชุมชน 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน  

 

1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล

ใหครูการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะของรายวิชาหรือ

กลุมวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน  

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล

ใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตามขอ 1 จาก

เอกสารอางอิงท่ีเช่ือถือไดหรือพัฒนารวมกับสถาน

ประกอบการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูนํา

รายวิชาหรือกลุมรายวิชาไปจัดการเรียนการสอน   

4. สถานศึกษา สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร

รายวิชาหรือกลุมวิชา  

5. สถานศึกษามีสรุปผลการพัฒนาหลักสูต

รายวิชาหรือกลุมวิชา 

 

1. แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

2. ขอมูลรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนา

หลักสูตร 

3. ขอมูลครูท่ีพัฒนาหลักสูตรฯ 

4. ขอมูลเอกสารหรือสถานประกอบการ

ท่ีใชเปนขอมูลอางอิงการพัฒนาหลักสูตร 

5. หลักฐานการนิเทศ กํากับติดตามการ

นําหลักสูตรท่ีพัฒนาไปจัดการเรียนการ

สอน 

6. ขอมูลการประเมินการพัฒนาหลักสูตร 

7. สรุปผลการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 

8. ภาพประกอบ เกียรติบัตร รางวัล (ถา

มี) 

9. อื่น ๆ 

 

 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ

สอน  

 

รวบรวมขอมูล 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาท่ีงาน หรือ ผูชวยงาน 

1. ฝายบริหาร 

2. งานพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอน 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. ครู 

5. ผูเรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน 

 



มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา   

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยยากรของ

สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินนโยบายสําคัญของหนวยตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาประกอบดวยประเด็นการประเมินดังน้ี  

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาท่ีมีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเน่ืองเพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเข็มแข็งทาง

วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาตาม

ระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ  ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวนรวม 
2.2.1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน

การสอน  

 

1. สถานศึกษาจัดใหครู มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม

สาขาวิชาที่สอนและมีอัตราสวนของจํานวนครูตอผูเรียน

ทั้งหมดเปนไปตามเกณฑที่ตนสังกัดกําหนดจัดการเรียนการ

สอนเปนสําคัญ 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครู จัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูฐานสมรรถนะและจัดการเรียนการสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะดวยเทคนิควิธีการสอน

ที่หลากหลาย 

 3. สถานจัดใหครูไดรับการนิเทศการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือเปนขอมูลในการแกปญหา พัฒนาการเรียนการ

สอน 

4. สถานศึกษาจัดใหครู บันทึกหลังการสอนหรือหลัง

จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับวัตถุประสงค ทุก

รายวิชาที่สอน 

5. สถานศึกษาจัดใหครูแกไขปญหา พัฒนาการจัด

เรียนการสอนโดยการศึกษาหรือวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา 

ประกอบดวย 1) ระบุปญหา 2) การระบุวัตถุประสงค  3) 

วิธีการดําเนินการ  4) การเก็บขอมูล และ 5) การวิเคราะห 

รายงานสรุปผลเพ่ือนําความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปใช

ประโยชน 

1. แผนงาน กิจกรรม โครงการที่สงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

2. ขอมูลครู และวุฒกิารศึกษา 

3. ขอมูลครูทีม่ีวุฒกิารศึกษาตรงตามสาขาวชิาที่

สอน 

4. ขอมูลครูทีม่ีวุฒกิารศึกษาไมตรงตามสาขาวิชา

ที่สอน 

5. ขอมูลรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษานัน้ ๆ  

6. ตารางสอน 

7. ขอมูลครูทีท่ําแผนการจัดการเรียนรูฯ 

8. ขอมูลครูที่ไมจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

9. ขอมูลการนิเทศการจดัการเรียนการสอน 

10. ขอมูลครูที่ไดรับการนิเทศการจดัการเรยีน

การสอน 

11. ขอมูลครูทีจ่ัดบันทึกหลังการสอนของ

รายวิชาที่สอน 

12. ขอมูลครูทีจ่ัดทําวิจัยในชัน้เรียน 

13. สรุปขอมลูวิจัยในชัน้เรียน 

14. ภาพประกอบ เกียรติบัตร รางวัล (ถาม)ี 

15. อื่น ๆ 

 

งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

 

รวบรวมขอมูล 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาที่งาน หรือ ผูชวยงาน 

1. ฝายบริหาร 

2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. คร ู

 



ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวนรวม 

2.2.2 การพัฒนาระบบวัดและ

ประเมินผลการเรยีน  

 

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูกําหนดและแจง

หลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียน

ทราบกอนการจัดการเรียนการสอน 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูมีเคร่ืองมือวัดผล

และประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูมีการกําหนด

เกณฑการวัดและประเมินผล เกณฑการตัดสินผลการ

เรียน และใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล  

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครูมีการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง 

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูนําผลการวัดและ

ประเมินผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1. ระเบียบการวัดและประเมินผล 

2. เคร่ืองมือการวัดผลและประเมินผล เชน 

ขอสอบ  แบบประเมินผลการปฏบิัติงาน  

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ฯลฯ 

3. ขอมูลการวัดและประเมินผลตามสภาพ

จริง 

4. ขอมูลการสอนซอมเสริมหรือแกไขปญหา

ผูเรียน   

5. ขอมูลรองรอยการวัดและประเมินผลของ

ครู 

6. ขอมูลผลการเรียน 

7. ขอมูลการอนุมัติผลการเรียน 

8. ขอมูลการดําเนินการแกปญหาสําหรับ

นักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ (2.00)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวัดผลและประเมินผล 

 

รวบรวมขอมูล 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาที่งาน หรือ ผูชวยงาน 

1. ฝายบริหาร 

2. งานวัดผลและประเมินผล 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. ครู 

 



มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา   

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยยากรของ

สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินนโยบายสําคัญของหนวยตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาประกอบดวยประเด็นการประเมินดังน้ี  

2.3 ดานการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ 

และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวน

รวม 
2.3.1 การบริหารจัดการดานบุคลากร

ของสถานศึกษา  

 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาบุคลากรใน

สถานศึกษา ท่ีสอดคลองกับภารกิจและหนาท่ีท่ีปฏิบัติของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาตนเองหรือการพัฒนาวิชาชีพ ไมนอย

กวา 12 ช่ัวโมงตอป 

3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหขาราชการครู 

พนักงานราชการครูและครูอัตราจางท่ีสถานศึกษาทําสัญญาจาง

ตอเน่ืองไมนอยกวา 1 ภาคเรียน มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตรงตาม

สาขาวิชาท่ีสอน เทียบกับสาขาวิชาท้ังหมดท่ีจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา 

4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคล

กรทางการศึกษาได รั บประกาศ เ กียรติคุณ ยกยอง  ความรู 

ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก

หนวยงานหรือองคกรภายนอก 

5. สถานศึกษามีระบบงานดานการบริหารจัดการดานบุคลากร

ของสถานศึกษา  เชน การจัดเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูล และ

รายงานผลขอมูลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาไวอยาง

เปนระบบ 

1.  แผนงาน กิจกรรม โครงการ 

2. ขอมูลคร ู(ขาราชการ พนักงานราชการ 

ครูอัตราจาง) 

3. ขอมูลบุคลากรทางการศึกษา 

4. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

ไดรับการพัฒนาตนเองหรือพัฒนาวิชาชีพ 

5. ขอมูลคร ูพนักงานราชการครู และอัตรา

จางท่ีมีคุณวุฒิวิชาชีพตรงตามสาขาวิชาท่ี

สอน 

6. ขอมูลครูท่ีไดรับประกาศเกียรติคุณ ยก

ยอง ความรู ความสามารถ คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก

หนวยงานหรือองคกรภายนอก 

7. ขอมูลแสดงระบบการบริการจัดการดาน

บุคลากร 

8. ภาพประกอบ เกียรติบัตร รางวัล (ถามี) 

9. อ่ืน ๆ  

 

 

 

งานบคุลากร 

 

รวบรวมขอมูล 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาท่ีงานหรือผูชวยงาน 

1. ฝายบริหาร 

2. งานวัดผลและประเมินผล 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. คร ู

5. หัวหนางาน 

6. บุคลากรทางการศึกษา 

 



ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวน

รวม 
 

 

2.3.2 การบริหารการเงินและ

งบประมาณของสถานศึกษา  

1. สถานศึกษามีการจัดทําแผนการจัดการศึกษา    

2. สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 

มีการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของแผนงาน

โครงการ กิจกรรมตาง ๆ 3. สถานศึกษามีการดําเนินงาน 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะ

เพ่ือการปรับปรุง การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

4. สถานศึกษามีระบบการรายงานการใชจายเงิน

และงบประมาณของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติงาน

ประจําปท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. สถานศึกษามีการจัดรายงานผลการดําเนินงาน

ของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป และนํา

ขอเสนอแนะไปพัฒนาในปถัดไป 

1. แผนการจัดการศึกษา 

2. แผนปฏบัิติการประจําป 

3. ขอมูลการตดิตาม ตรวจสอบฯ 

4. ขอมูลการรายงาน 

5. ขอมูลรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนการปฏิบัติการประจาํปฯ 

6. ขอมูลขอเสนอแนะในการพัฒนา

ปถัดไป 

6. ภาพประกอบ เกียรติบัตร 

รางวัล (ถามี) 

7. อ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 

 

รวบรวมขอมลู 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาท่ีงานหรือผู

ชวยงาน 

1. ฝายบริหาร 

2. งานวางแผนและ

งบประมาณ 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. หัวหนางาน 

5. คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 

6. คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

7. ผูท่ีเก่ียวของ 



ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวน

รวม 

 

 

 

2.3.3 การบริหารจัดการอาคาร

สถานท่ีของสถานศึกษา  

 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนา

และดูแลสภาพแวดลอม ภูมิ ทัศน  อาคารสถานท่ี 

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

โดยการมีสวนรวมของครู  และบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษาและผูเรียน 

2 .  สถ านศึ กษาดํ า เ นินการ พัฒนาและดู แ ล

สภาพแวดลอม ภูมิ ทัศน  อาคารสถานท่ี หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ตามแผนงาน 

โครงการ 

3 .  ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ะ บ บ ก า ร กํ า กั บ  ดู แ ล 

สภาพแวดลอม ภูมิ ทัศน  อาคารสถานท่ี หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ใหมีสภาพท่ี

พรอมใชงานมีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม 

4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอ

สภาพแวดลอม ภูมิ ทัศน  อาคารสถานท่ี หองเรียน 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดย ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน  

5. ผลการประเมิน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ข้ึนไป 

1.แผนงาน กิจกรรม โครงการท่ี

เก่ียวของ 

2. ขอมูลการพัฒนาและดูแล 

3. ขอมูลการกํากับ ดูแล 

4. การประเมินความพึงพอใจ 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจ 

6. ภาพประกอบ เกียรติบัตร 

รางวัล (ถามี) 

7. อ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอาคารสถานท่ี 

 

รวบรวมขอมลู 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาท่ีงานหรือผู

ชวยงาน 

1. ฝายบริหาร 

2. งานอาคารสถานท่ี 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. ครู 

5. หัวหนางาน 

6. บุคลากรทางการ

ศึกษา 

7. ผูเรียน 

 



ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวน

รวม 

 

 

 

 

2.3.4 การบริหารจัดการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถานศึกษา  

 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการบริหาร

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา โดย

การมีสวนรวมของครู บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและ

ผูเรียน 

2. สถานศึกษาดําเนินการในการบริหารจัดการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาตามแผนงาน 

โครงการ 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผู เ รียน สามารถเขา ถึงและใช

ประ โยชน จากระบบ เทค โน โลยี ส า รสน เทศของ

สถานศึกษา 

4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการ

บริ ห าร จั ดกา รระบบฐานข อมู ลส า รสน เทศของ

สถานศึกษา โดยครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน 

5. สถานศึกษามีการสรุปและรายงานผลการ

ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ   

 

1. แผนงาน กิจกรรม โครงการ 

2. ขอมูลการบริหารจดัการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถานศึกษา 

3. ขอมูลสรุปผลการบรหิารจดัการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถานศึกษา 

4. การประเมินความพึงพอใจ 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 

รวบรวมขอมลู 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาท่ีงานหรือผู

ชวยงาน 

1. ฝายบริหาร 

2. งานศูนยขอมลู

สารสนเทศ 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. ครู 

5. หัวหนางาน 

6. บุคลากรทางการ

ศึกษา 

7. ผูเรียน 

 



ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวน

รวม 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 การใชสื่อ นวัตกรรมและ

แหลงเรียนรู   

 

1. สถานศึกษาจัดใหครูจัดหา/ใช สื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษานําไปใชในการจัดการเรียนการ

สอน 

2.  สถานศึกษาจั ด ให ครู ส ร า งและพัฒนาสื่ อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา นําใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

3. สถานศึกษาจัดใหครูจัดหาแหลงเรียนรูท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน 

4. สถานศึกษาจัดใหครูจัดสภาพแวดลอมในช้ัน

เรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมี

ความปลอดภัยและมีความสุข 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเรียนท่ีมีตอการใชสื่อ นวัตกรรมและแหลงเรียนรู ท่ี

นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน  

1. แผนงาน กิจกรรม โครงการท่ี

สงเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

และแหลงเรียนรู 

2. ขอมูลครูผูสอนและรายวิชาท่ี

สอน 

3. ขอมูลครูท่ีจัดหา/ใช สื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 

4. ขอมูลสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษาท่ีใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

5. ขอมูลแหลงเรยีนรู 

6. ขอมูลสภาพแวดลอมในช้ันเรยีน 

7. ขอมูลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเรียน 

8. ภาพประกอบ เกียรติบัตร 

รางวัล (ถามี) 

9. อ่ืนๆ 

งานสื่อการเรียนการสอน 

 

รวบรวมขอมลู 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาท่ีงาน หรือ 

ผูชวยงาน 

1. ฝายบริหาร 

2. งานสื่อการเรียนการ

สอน  

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. ครู 

 



ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวน

รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา   

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยยากรของ

สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินนโยบายสําคัญของหนวยตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาประกอบดวยประเด็นการประเมินดังน้ี  

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของ

ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวนรวม 

2.4.1 การจัดระบบดูแลชวยเหลือ

ผูเรียน  

 

1. สถานศึกษาดําเนินการใหมีระบบการ

ปฐมนิเทศผูเรียน   

2. สถานศึกษาดําเนินการใหมีระบบครูท่ี

ป รึ ก ษ า แ ล ะ มี ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ   

3. สถานศึกษามี เครือขายผูปกครอง 

ชุมชน สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ

และเอกชนในการดูแลชวยเหลือผูเรียน   

4 .  สถานศึกษาดํ า เ นินการ ใหมีการ

สนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน    

5. สถานศึกษาดําเนินการใหมีระบบดูแล

ผูเรียนกลุมเสี่ยง   

1. ขอมูลปฐมนิเทศ 

2. ขอมูลระบบครูท่ีปรึกษา 

3. ขอมูลเครือขายผูปกครอง 

4. ขอมูลทุนการศึกษา 

5. ขอมูลระบบดูแลนักเรียนกลุมเสี่ยง 

(งานครูท่ีปรึกษา , งานแนะ

แนวอาชีพและการจัดหางาน , 

งานปกครอง) 

รวบรวมขอมลู ขอ 1,4 

    1. หัวหนางานแนะแนว

อาชีพและการจัดหางาน 

    2. เจาหนาท่ีงานหรือผู

ชวยงาน 

รวบรวมขอมลู ขอ 2 

    1. หัวหนางานงานครูท่ี

ปรึกษา    2. เจาหนาท่ีงานหรือ

ผูชวยงาน 

รวบรวมขอมลู ขอ 5 

    1. หัวหนางานงานปกครอง  

    2. เจาหนาท่ีงานหรือผู

ชวยงาน 

 

1. ฝายบริหาร 

2. งานครูท่ีปรึกษา  

3. งานแนะแนวอาชีพ

และการจัดหางาน  

4 งานปกครอง 

5. หัวหนาแผนกวิชา 

6. ครู 

7. ผูเรียน 

 



ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวนรวม 

2.4.2 การบริหารจัดการศึกษา

ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  

 

1. สถานศึกษามีการใหความรูและสราง

ความเขาใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก

ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน

รวมกัน 

2 .  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร กํ า ห น ด 

“คุณ ธร รม อัตลั กษณ ขอ งสถานศึ กษา ” 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงคของกลุมผูบริหาร กลุม

ครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรยีน 

ดวยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยมีการมีสวน

รวมของทุกคน 

3. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุม

ครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุมผูเรียน

จัดทําโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนด

เปาหมาย พฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกันของ

แตละกลุม 

4. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหกลุม

ผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

และกลุมผู เรียนดํา เ นินการตามโครงการ

คุณธรรม จริยธรรมโดยมีการ นิ เทศและ

เสริมแรง 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการ

ดําเนินการและตามเปาหมายท่ีกําหนดและมี

การกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

1. แผนงาน กิจกรรม โครงการ 

2. ขอมูลการดําเนินงานเก่ียวกับ

สถานศึกษาคณุธรรม 

3. ขอมูลประเมินผลและสรุปผล

เก่ียวกับสถานศึกษาคณุธรรม 

4. ภาพประกอบ เกียรติบัตร รางวัล 

(ถามี) 

5. อ่ืน ๆ  (ถามี) 

 

งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา 

 

รวบรวมขอมลู 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาท่ีงานหรือผู

ชวยงาน 

1. ฝายบริหาร 

2. งานกิจกรรมนกัเรียน

นักศึกษา 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. ครู  

5. บุคลากรทางการศึกษา 

6. ผูเรียน 

7. ผูท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวนรวม 

2.4.3 ระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา   

 

1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐาน

ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ จั ด ทํ า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี

สวนรวมของ ครู  บุคลากรทางการศึกษา 

ผู เ รี ยน  ชุมชน สถานประกอบการ และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

2 .  สถ านศึ กษา ได ดํ า เ นิ น ง านต าม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการ

ประ เมิ นคุณภาพภาย ในต ามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปท่ี

เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  

5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

 

 

 

 

 

1. มาตรฐานการศึกษา 

2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

3. ระบบการประกันคณุภาพภายใน 

4. รายงานประจําป 

 

 

 

 

 

งานประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

 

รวบรวมขอมลู 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาท่ีงานหรือผู

ชวยงาน 

1. ฝายบริหาร 

2. งานประกันคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. ครู  

5. บุคลากรทางการศึกษา 

6. ผูเรียน 

7. คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 

8. คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

9. ผูปกครอง ชุมชน 

สถานประกอบการ 

10. ผูท่ีเก่ียวของ  

 



มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู    

 สถานศึกษารวมมือกับบุคลากร ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังน้ี 

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวนรวม 

3.1.1 การบริหารจัดการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ   

 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี

สวนรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และผูเรียน 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหสถานศึกษา

และแผนกวิชาดําเนินโครงการกิจกรรมการ

บริการวิชาชีพ  

3. สถานศึกษาดํา เนินการใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เขารวมโครงการ

กิจกรรมการบริการวิชาชีพ 

4. สถานศึกษาดําเนินการใหสถานศึกษา

และแผนกวิชานําผู เรียนเขารวมโครงการ 

กิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ  

5. สถานศึกษาดําเนินการใหสถานศึกษา

และแผนกวิชารายงานผลการดําเนินโครงการ 

กิจกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ และมี

การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  

 

1. แผนงาน กิจกรรม โครงการ 

2. ขอมูลครูเขารวมกิจกรรมบริการ

วิชาการและวิชาชีพ 

3. ขอมูลผูเรียนเขารวมโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 

4. รายงานผลโครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพของทุกแผนกวิชา 

5. รายงานผลโครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพของสถานศึกษา 

งานโครงการพิเศษและบริการ

ชุมชน , แผนกวิชาทุกแผนก 

 

รวบรวมขอมลู 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาท่ีงานหรือผู

ชวยงาน 

    3. แผนกวิชา 

1. ฝายบริหาร 

2. งานโครงการพิเศษ 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. ครู  

5. บุคลากรทางการศึกษา 

6. ผูเรียน  

 



 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู    

 สถานศึกษารวมมือกับบุคลากร ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังน้ี 

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือ รวมกับบุคลากร ชุมชน 

องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคและเผยแพรสูสาธารณชน 

 

ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวนรวม 

3.2.1 นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งาน

สรางสรรค งานวิจัย  

 

1. สถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่

สงเสริมการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค งานวิจัย   

2. สถานดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมที่สงเสริมการสรางและพัฒนานวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหผูเรียนชั้นปสุดทาย

ของการศึกษาแตละระดับสราง/พัฒนานวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยและนําไปใช

ประโยชนหรือเผยแพรสูสาธารณะชน  

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครู สราง/พัฒนา

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

และนําไปใชประโยชนหรือเผยแพรสูสาธารณะชน 

5. สถานศึกษามีการสรุปผลและรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สงเสริม

การสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค งานวิจัย และนําไปเผยแพรสูสาธารณชน 

 

1. แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

2. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัยและนําไปใชประโยชนหรือ

เผยแพรสูสาธารณะชนของนักเรียน 

3. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัยและนําไปใชประโยชนหรือ

เผยแพรสูสาธารณะชนของครู 

4. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

งานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐ 

 

รวบรวมขอมูล 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาที่งานหรือผูชวยงาน 

 

1. ฝายบริหาร 

2. งานวิจัย  พัฒนา  

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. ครู  

5. ผูเรียน  

 



มาตรฐานท่ี 4 การบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตาม แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   

ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกัน

คุณภาพ 

ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวนรวม 

4.1 การจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตาม แนวทาง

ปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี   

2. สถานศึกษาดําเนินการสํารวจความพรอมของสถาน

ประกอบการ บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)  และ

วางแผนรวมกันกับสถานประกอบการเ พ่ือจัดการศึกษา

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน ทํา

สัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน และประชุมผูปกครอง

อยางเปนระบบ 

3. สถานศึกษาจัดใหมีการแตงตั้งคําสั่งการดําเนินงานการ

จัดการศึกษาอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี จัดการเรียนการสอน/ฝก

ประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหนวยงานที่

สอดคลองกับสาขางานที่เรียน มีครูนิเทศไปนิเทศอยางนอย 1 

คร้ังตอภาคเรียน 

4. สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลผูสําเร็จการศึกษาของ

ผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางเปนระบบ 

5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพ

ผูสําเร็จการศึกษา ของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคี  

 

1.  ขอมูลการดําเนินงานจัดการศึกษา

อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

2. ขอมูลปฐมนิเทศการฝกประสบการณ

ทักษะวิชาชีพของผูเรียนอาชีวศึกษา

ระบบทวภิาคี 

3. ขอมูล MOU 

4. คําสั่งแตงตัง้ 

5. ขอมูลสถานประกอบการ 

6. ขอมูลการนิเทศการฝกประสบการณ

ทักษะวิชาชีพของผูเรียนอาชีวศึกษา

ระบบทวภิาคี 

7. ขอมูลผูเรียนที่รับการฝกประสบการณ

ทักษะวิชาชีพ 

8. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาของผูเรียน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

9. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ

คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาของการจัด

การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 

งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

 

รวบรวมขอมูล 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาที่งานหรือผู

ชวยงาน 

 

1. ฝายบริหาร 

2. งานอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคี 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. ครูนิเทศ 

5. สถานประกอบการ 



 



มาตรฐานท่ี 5 การบริหารจัดการศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชวีศึกษา 

สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ดําเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ มี

การนิเทศ กํากับ ดูแล ประเมินผลการดําเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวนรวม 

5.1 การบริหารจัดการศึกษาศูนย

บมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  

 

1.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศูนยบมเพาะ

ผูประกอบการอาชีวศึกษา ไวในแผนการจัด

การศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจําป 

2 .  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง

คณะกรรมการดําเนินงานและประชุมช้ีแจงสราง

ความเขาใจถึงการดําเนินงานของศูนยบมเพาะ

ผูประกอบการอาชีวศึกษา   

3. สถานศึกษาดําเนินงานศูนยบมเพาะ

ผูประกอบการอาชีวศึกษา  ตามแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม ท่ี กํ าหนดไว ไ ดอย างมี

ประสิทธิภาพ 

4. สถานศึกษาจัดใหมีการนิเทศ กํากับ 

ดูแล ประเมินผลการดําเนินงานศูนยบมเพาะ

ผูประกอบการอาชีวศึกษา   

5. สถานศึกษามีการประเมินผล รายงาน

ผลการดําเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการ

อาชีวศึกษา  

 

 

1.แผนงาน กิจกรรม โครงการ 

2. คําสั่งแตงตั้ง 

3. ขอมูลการดําเนินงานของศูนยบม

เพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

4.  ขอมูล การนิเทศ กํากับติดตามการ

ดําเนินงานของศูนยบมเพาะ

ผูประกอบการอาชีวศึกษา 

5. รายงานผล 

6. ภาพประกอบ เกียรติบัตร รางวัล 

(ถามี) 

7. อ่ืน ๆ  

งานสงเสริมผลิตผล การคาและ

ประกอบธุรกิจ 

 

รวบรวมขอมลู 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาท่ีงานหรือผู

ชวยงาน 

 

1. ฝายบริหาร 

2. งานสงเสริมผลติผล 

การคาและประกอบธุรกิจ 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ 

5. ครูท่ีปรึกษาบัญชี 

 



มาตรฐานท่ี 6 การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการจัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน สถาน

ประกอบการ 

ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวนรวม 

6.1 การบริหารจัดการหลักสูตร

วิชาชีพระยะสัน้  

 

1.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม การบริหารจัดการหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะสั้น  

2. สถานศึกษาดําเนินการใหมีการจัด

ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีสอดคลอง

กับความตองการของชุมชน สถานประกอบการ 

3. สถานศึกษาดําเนินการใหมีฝกอบรม

หลักสูตวิชาชีพระยะสั้นจัดทําโครงการสอน จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ใชสื่อ

การสอน วัดผลและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

4. สถานศึกษามีการดําเนินการบริหารเงิน

และงบประมาณของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 5. สถานศึกษาดําเนินการรายงานผลการ

ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและมีการ

ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  

 

 

 

 

1. แผนงาน กิจกรรม โครงการ 

2. ขอมูลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

3. ขอมูลการสํารวจความตองการ 

4. ขอมูลการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

5. ขอมูลการใชจายเงินงบประมาณ 

6. รายงานผล 

7. ภาพประกอบ เกียรติบัตร รางวัล 

(ถามี) 

8. อ่ืนๆ  

งานโครงการพิเศษ 

 

รวบรวมขอมลู 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาท่ีงานหรือผู

ชวยงาน 

 

1. ฝายบริหาร 

2. งานโครงการพิเศษ 

3. ครูผูสอนหลักสตูร

วิชาชีพระยะสั้น 



มาตรฐานท่ี 7 ความดีเดนของสถานศึกษา  

สถานศึกษามีการสนับสนุน สงเสริม ใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนใหไดรับรางวัล ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ หรือ ไดรับการประกาศเกียรติคุณท้ังใน

ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  

 

ดาน ระดับคุณภาพ หลักฐาน รองรอย ผูรับผิดชอบประกันคุณภาพ ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวนรวม 

7.1 ผลงาน เกียรติบัตร 

รางวัลเชิดชเูกียรติของ

ผูบริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา และผูเรียน  

1. สถานศึกษามีการสนับสนุน สงเสริม ใหผูบริหาร 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนใหไดรับรางวัล 

ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ หรือ ไดรับการประกาศเกียรติ

คุณท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และ

ระดับชาติ พรอมท้ังยกยองประกาศเกียรติคุณ เผยแพรให

สาธารณชนไดรับทราบผานชองทางตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 

2. สถานศึกษามีผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผูเรียนไดรับรางวัล ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ หรือ 

ไดรับการประกาศเกียรติคุณในระดับสถานศึกษา 

3. สถานศึกษามีผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผูเรียนไดรับรางวัล ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ หรือ 

ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ในระดับจังหวัด 

4. สถานศึกษามีผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผูเรียนไดรับรางวัล ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ หรือ 

ไดรับการประกาศเกียรติคุณในระดับภาค 

5. สถานศึกษามีผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผูเรียนไดรับรางวัล ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ หรือ 

ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ในระดับชาติ 

 

1. รางวัล เกียรติบัตร 

2. ภาพประกอบ 

3. ขอมูลสรุปผลงาน เกียรติ

บัตร รางวัลเชิดชูเกียรติของ

ผูบริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา และผูเรยีน 

งานประชาสัมพันธ 

 

รวบรวมขอมลู 

    1. หัวหนางาน 

    2. เจาหนาท่ีงานหรือผู

ชวยงาน 

 

1. ฝายบริหาร 

2. งานประชาสัมพันธ 

3. หัวหนาแผนกวิชา 

4. ครู  

5. บุคลากรทางการศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

ข้ันตอนการจัดทํารายงานประจําป 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 

 

 

  

แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 



 



 



 



 



 



 



 


