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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
 
 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 26 
ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย 3 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
   

  ประเด็นการประเมินท่ี 1.1  ด้านความรู้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา จ าแนกเป็น 5 ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี้ 
   1.1.1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนแรกเข้า 
   1.1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   1.1.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษา  

              ระดับชาติ  ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
   1.1.4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ขึ้นไป 
   1.1.5 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ สถานศึกษา  
     หรือผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านความรู้ 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี จ าแนกเป็น  
3  ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี้ 
   1.2.1 ระดับคุณภาพในการฝึกอาชีพ 
    1.2.2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ท่ีศึกษาต่อในสถานศึกษา หรือได้ 
     งานท า หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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    1.2.3   ระดับความพึงพอใจของสถานศึกษา หรือ สถานประกอบการ หน่วยงาน  
     หรือผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านทักษะและ 
     การประยุกต์ใช้ 

 

ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย  
ท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อม จ าแนกเป็น  5  ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี้ 
    1.3.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง ค่านิยม ด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบัน 
     พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ตาม 
     ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.3.2 โครงการ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส านึก 
     ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย ฯ 
   1.3.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
    1.3.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.3.5 ระดับความพึงพอใจของสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ 
     ผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะ 
     ท่ีพึงประสงค์ 
 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครู ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  หรือหน่วยงานท่ี
ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
  สถานศึกษามีครู ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพมีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแลสถานศึกษา จ าแนกเป็น 2 ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี้ 
   2.1.1 ระดับคุณภาพในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ  
    ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
   2.1.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
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ประเด็นการประเมินที่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จ าแนกเป็น 2 ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี้ 
   2.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  
    2.2.2   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณ ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ จ าแนกเป็น 5 ประเด็นการประเมิน
ย่อย ดังนี้ 

2.3.1 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ   
   สถานศึกษา และ การใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน   
    ศูนย์วิทยบริการ 

    2.3.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ 
    2.3.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 
      การบริหารจัดการสถานศึกษา 
    2.3.4 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
     2.3.5 ระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จ าแนกเป็น 1 ประเด็นการประเมินย่อย 
ดังนี้ 
   2.4.1 ระดับคุณภาพในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วย 2 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง  ๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ จ าแนกเป็น 
1 ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี้ 
   3.1.1 ระดับคุณภาพความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง  ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน  จ าแนกเป็น 2 ประเด็นการประเมินย่อย ดังนี้ 
   3.2.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
     หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 
   3.2.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
     หรืองานวิจัย ของครู 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง อ้างอิงเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับคุณภาพ    5    ดีเย่ียม 
  ระดับคุณภาพ 4    ดีมาก 
  ระดับคุณภาพ 3    ดี 
  ระดับคุณภาพ 2    พอใช้ 
  ระดับคุณภาพ 1    ต้องปรับปรุง 
หมายเหตุ :  1.  เกณฑ์การประเมินคุณภาพในแต่ละประเด็นการประเมิน สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2.  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง 
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด”นอกจากนี้
สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมินอื่น  ๆ เพิ่มเติมได้ตามบริบทของ
สถานศึกษา 


