
๓๘ 
 

ส่วนที่ ๓ 
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๑๐ ประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

        การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้        
มีทักษะและ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

๑.๑ ด้านความรู้  
                 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง   ตามหลักการ   ทฤษฏี  และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือ ท างาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  โดยมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก (KPI) ของ
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นกรอบวัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเทียบกับค่าเป้าหมาย  ดังนี้ 
               ๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
               ๒. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาภายในหนึ่งปีเป็น
รายบุคคล  และได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล  สถานประกอบการ  
หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
               ๓. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับของผู้ส าเร็จการศึกษาภายในหนึ่งปีท่ีมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ด้านความรู้  โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕  ระดับ เฉล่ีย ๓.๕๑-๕.oo        
ต้ังแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
              ๔. สถานศึกษามีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภายในหนึ่งปีท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ
ได้รับรางวัลหรือเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานหรือองค์กร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา   
     ๕. สถานศึกษามีกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑                                                    
กิจกรรมต่อภาคเรียน และผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้ส่ือสารในการเรียนรู้ การท างานประจ า หรือใน                                              
ชีวิตประจ าวันภายในหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 ระดับคุณภาพ 
              

ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒ , ๓ , ๔  และ ๕   รวม ๕ ข้อ ๕  คะแนน  ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ ๑,๒  ละ ๓ , ๔ หรือ ๓ , ๕ หรือ ๔ , ๕  รวม ๔ ข้อ  ๔  คะแนน  ดี  
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒ และ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ รวม ๓ ข้อ  ๓  คะแนน  พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ และ ๒    ๒  คะแนน  ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ ๑      ๑  คะแนน  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 



๓๙ 
 

๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
                 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี   โดยมีตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงานหลัก (KPI) ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นกรอบวัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเทียบ
กับค่าเป้าหมาย  ดังนี้ 
               ๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
               ๒. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาภายในหนึ่งปีเป็น
รายบุคคล  และได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล  สถานประกอบการ  
หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
               ๓. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับของผู้ส าเร็จการศึกษาภายในหนึ่งปีท่ีมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕  ระดับ เฉล่ีย 
๓.๕๑-๕.oo  ต้ังแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
              ๔. สถานศึกษามีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภายในหนึ่งปี  ท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพได้รับรางวัลหรือเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานหรือองค์กร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา   
              ๕. สถานศึกษามีกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑                                                    
กิจกรรมต่อภาคเรียน และผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้ส่ือสารในการเรียนรู้ การท างานประจ า หรือใน                                              
ชีวิตประจ าวันภายในหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 

ระดับคุณภาพ 
              

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒ , ๓ , ๔  และ ๕   รวม ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒  และ ๓ , ๔ หรือ ๓ , ๕ หรือ ๔ , 
๕  รวม ๔ ข้อ 

๔  คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒ และ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ รวม ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ และ ๒    ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ ๑      ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 

        ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ และมี
จิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  โดยมีตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก (KPI) ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นกรอบ
วัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเทียบกับค่าเป้าหมาย  ดังนี้  
              ๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็น ผู้ท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
               ๒. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาภายในหนึ่งปีเป็น
รายบุคคล  และได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปท างาน จากสถานศึกษาท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล  สถานประกอบการ  
หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา 
               ๓. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับของผู้ส าเร็จการศึกษาภายในหนึ่งปีท่ีมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า ๕  ระดับ เฉล่ีย ๓.๕๑-๕.oo  ต้ังแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 
               ๔. สถานศึกษามีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภายในหนึ่งปี  ท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพได้รับรางวัลหรือเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานหรือองค์กร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา   
               ๕. สถานศึกษามีชมรมศิษย์เก่าของสถานศึกษาท่ีจัดโครงการ/กิจกรรมให้องค์ความรู้ต่าง  ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือ ท างาน แก่นักเรียนนักศึกษารุ่นน้องหรือประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
 

ระดับคุณภาพ 
              

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒ , ๓ , ๔  และ ๕   รวม ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒  และ ๓ , ๔ หรือ ๓ , ๕ หรือ ๔ , 
๕  รวม ๔ ข้อ 

๔  คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒ และ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ รวม ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ และ ๒    ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ ๑      ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
 

         สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

        ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยมีตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก (KPI) ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นกรอบ
วัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเทียบกับค่าเป้าหมาย  ดังนี้ 
               ๑. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูศึกษา ส ารวจข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา    
               ๒. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้พัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชาตาม ข้อ ๑ จาก
เอกสารท่ีอ้างอิงเช่ือถือได้ หรือ พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ  หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
               ๓. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ส่ือการสอนและก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน  สมบูรณ์ 
               ๔. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผล
ไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา 
               ๕. สถานศึกษามีรายวิชา หรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามสาขา S-Curve หรือ New S-Curve 
   

ระดับคุณภาพ 
              

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒ , ๓ , ๔  และ ๕   ๕  คะแนน ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒ ,  ๓  และ ๔  ๔  คะแนน ดี 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒  และ ๓  ๓  คะแนน พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ และ ๒    ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑      ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

        ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  โดยมีตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก (KPI) ของการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เป็นกรอบวัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเทียบกับค่าเป้าหมาย  ดังนี้ 
               ๑ .  สถานศึกษาส่ง เสริม  สนับสนุน   ก ากับดูแลให้ มีจ านวนบุคลากรทางการ ศึกษา                             
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ               
ก.ค.ศ.ท่ี ศธ.๗o๒o๖.๖/๕๕ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
               ๒. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕  ได้ศึกษา  ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน ด้านวิชาการ หรือ วิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอนไม่น้อยกว่า ๑๐  
ช่ัวโมงต่อปี 
               ๓. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธี การ
สอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาท่ีสอน 
               ๔. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน              
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ร้อยละ ๑๐๐  
               ๕. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
หรือท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มตามความเหมาะสม  โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑o ของจ านวนโครงการท้ังหมด 
  

 ระดับคุณภาพ 
              

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ  ๕  คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ    ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ       ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
                   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ           
โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา              
ท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ  โดยมีตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก (KPI) ของการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เป็นกรอบวัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเทียบกับค่าเป้าหมาย  ดังนี้ 
               ๑. สถานศึกษามีการก ากับดูแลการจัดหา การใช้ และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการและอื่น ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน รวมท้ังรักษา
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม   
               ๒. สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
               ๓. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปีและได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการบริหารจัดการ
ด้านวัสดุฝึกและครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบด าเนินการ และด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  การกีฬาและนันทนาการ  การส่งเสริมการด ารงตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕  ของงบด าเนินการ              
               ๔. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี และได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุนการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ และมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหา             
การออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ไม่สูงกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนนักเรียน นักศึกษา ท้ังหมดของแต่ละ             
ปีการศึกษา  
               ๕. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี และได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพหรือท าประโยชน์ชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑                     
ของงบด าเนินการ 
 

ระดับคุณภาพ 
              

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ  ๕  คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ    ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ       ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
     หมายเหตุ    งบด าเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของสถานศึกษาในรอบปี  ท้ังนี้ไม่รวมค่าท่ีดิน และ
ส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์  ค่าเส่ือมราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือน และเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 

      



๔๔ 
 

   ๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
                  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  โดยมีตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก (KPI) 
ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นกรอบวัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเทียบกับค่าเป้าหมาย  ดังนี้ 
               ๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
ได้อย่างถูกต้อง   
               ๒. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความสามารถในการส่ือสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนได้รู้ และ 
เข้าใจในนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
               ๓. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกันก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม   
และเป้าหมาย และด าเนินงานเพื่อให้นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี    
               ๔. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  
กิจกรรม และเป้าหมายท่ีก าหนด   
              ๕. ผู้อ านวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย และก าหนดแผนพัฒนา  
รวมทั้งการจัดประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
   

ระดับคุณภาพ   
               

ผลการประเมิน   ค่าคะแนน   ระดับคุณภาพ  

 ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒ , ๓ , ๔  และ ๕    ๕  คะแนน   ดีมาก  

 ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒ , ๓  และ ๔     ๔  คะแนน   ดี   

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑ , ๒  และ ๓       ๓  คะแนน  พอใช้  

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑  และ ๒       ๒  คะแนน  ต้องปรับปรุง  

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ ๑       ๑  คะแนน   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
 

        สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม   
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 

๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
                   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง  ๆท้ังในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้   โดยมีตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก (KPI)       
ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นกรอบวัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเทียบกับค่าเป้าหมาย  ดังนี้ 
               ๑. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารสถานศึกษา 
               ๒. สถานศึกษามีจ านวนบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ ๑ แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน ๔o คน   
               ๓. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน   
               ๔. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน  โดยมีสัดส่วน ๑  ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน 
               ๕. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน  หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์  หรือส่ิงอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า  ๕  รายการ 
 

ระดับคุณภาพ 
              

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ  ๕  คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ    ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ       ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค ์ และงานวิจัย 
                สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน  โดยมีตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก (KPI) ของการ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นกรอบวัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเทียบกับค่าเป้าหมาย  ดังนี้ 
               ๑. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดท าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕  ของงบด าเนินการ  
              ๒. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ผู้เรียน ได้จัดท าหรือประดิษฐ์   ประกวดหรือการ
จัดแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ท่ีสอดคล้องกับสาขางาน และประเภทของส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ใน
แต่ละปีการศึกษา และสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑o ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด 
              ๓. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ผู้บริหาร และครู ได้จัดท าหรือประดิษฐ์   ประกวด
หรือการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ส่ือการสอน และงานวิจัย  และสามารถน าไป
พัฒนาต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑o ของจ านวนผลงานท้ังหมด 
              ๔. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ผู้เรียน ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ความรู้  ความสามารถ จากผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ จากบุคคล หน่วยงานภายใน 
หน่วยงานภายนอก หรือองค์กรภายนอก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕  ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
             ๕. สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับดูแลให้ ผู้บริหาร และครู ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องความรู้  ความสามารถ จากผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยจากบุคคล 
หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก หรือองค์กรภายนอก  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕  ของจ านวนผู้บริหาร และ
ครูท้ังหมด 
 

ระดับคุณภาพ 
              

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ  ๕  คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ    ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ       ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 
       
 
 
 



๔๗ 
 

๓.๓ ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาทุกช่วงวัยในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน ของทุก
ช่วงวัยท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  โดยมีตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก (KPI) ของการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เป็นกรอบวัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเทียบกับค่าเป้าหมาย  ดังนี้                
               ๑. สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู และ เครือข่ายความร่วมมือ ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกช่วงวัย   
      ๒. ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรวีชาชีพระยะส้ันเทียบกับผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
แรกเข้าของรุ่นนั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยพิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
     ๓. ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ท่ีมีผลคะแนนการฝึกอบรม ๒.๐๐ ขึ้นไป เทียบ
กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ท้ังนี้ ยกเว้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีออกกลางคัน โดย
พิจารณาจากภาพรวมของสถานศึกษา 
    4. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ๑ หลักสูตรต่อปีการศึกษา 
    ๕. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถใช้เป็นต้นแบบให้แก่สถานศึกษาและ/หรือหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ เข้าศึกษาดูงานด้านอาคารและสถานท่ี  การฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน  และศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
 

ระดับคุณภาพ 
              

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ  ๕  คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ    ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ       ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 

 

 

 

 

 


