มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน จานวน 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
คาอธิบาย
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุ กต์ใช้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีว ศึกษาแต่ล ะระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
๑.๑ ด้านความรู้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
๑.๒ ด้านทักษะและการประยุ กต์ใช้ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมี
สุขภาวะที่ดี
๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย
เคารพสิ ท ธิ ข องผู้ อื่ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้ มีความรู้ มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ อย่างน้อย 3 กิจกรรม/โครงการ โดยผู้เรียนเข้าร่วมอย่างน้อย 1 กิจกรรม
2) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร
3) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. เทียบกับแรก
เข้า
4) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75
5) สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาที่
มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ด้านสมรรถนะวิชาชีพ และ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนข้อมูลตอบกลับ

ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ส่งเสริมหรือพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ทักษะที่จาเป็นศตวรรษที่ 21
2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ส่งเสริมการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
3) สถานศึกษาดาเนินการจัด การศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
4) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ไม่ต่ากว่าร้อยละ
90 เทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนในภาคเรียนสุดท้าย
5) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครบถ้วน สมบูรณ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนผู้เรียนที่เข้ารับการทดสอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมด้ า นการรั ก ชาติ ศาสนา เทิ ด ทู น
พระมหากษั ตริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกากับดูแลให้
ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
3) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก ความ
นิยม ความชื่นชมความเป็นไทยและการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่
ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม
4) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ในการทางานหรือการบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
5) สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา (จานวน 5 ตัวบ่งชี้)
คาอธิบาย
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิ การศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ และบริ ห ารจัด การทรั พยากรของสถาน ศึ กษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาสถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่หรือ

กลุ่มวิชาเพิ่มเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยคว าม
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิ การศึกษาและมีจานวน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั ญ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตาม
ระเบียบหรื อข้อบังคับเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ล ะหลั กสูตร ส่งเสริม
สนับสนุนกากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
๒.3 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์
และงบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดย
ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูทุกคนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีชั่วโมง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ไม่น้อยกว่า50 ชั่วโมงต่อปีต่อคน
2) สถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ก ากั บ ดู แ ล ให้ ค รู ทุ ก คนได้ ศึ ก ษาเพิ่ ม พู น ความรู้ หรื อ
ประสบการณ์ โดยการฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรื อวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน จากหน่วยพัฒนาครู หรือหน่วยงานภายนอก หรือสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
3) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู และ การปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
4) สถานศึกษามีครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
สถานศึกษามีครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัล
ด้านวิชาการหรือด้านคุณธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ตัวชี้วัด 2.2 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ และด้านครุภัณฑ์
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้
สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย
2) สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ และ
แหล่งเรียนรู้ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย และสวยงาม
3) สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ เหมาะสม เพียงพอและ
มีความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน

4) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองที่มีต่อสภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ และแหล่งเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
5) สถานศึกษามีการส่งเสริมจัดการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพดี ประกอบ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
(๒) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
(๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย
(๔) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน
(๕) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
2) สถานศึกษามีการจั ดระบบข้อมูล สารสนเทศ โดยมีข้อมูล พื้นฐานอย่างน้อย ๙ ประเภท ได้แก่
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณ
และการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐาน
ของจังหวัด
3) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู บุคลากรของสถานศึกษา เผยแพร่สื่อการสอน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรือวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนชิ้นงาน
4) สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จาก
การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ
5) สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
ประเด็นพิจารณา
1) สถานศึ กษามี แผนปฏิ บั ติ ง านประจาปี มีก ารจั ดสรรงบประมาณเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ
2) สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
ของงบดาเนินงาน
3) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของงบดาเนินงาน
4) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาการประกวด การแสดงโครงการพัฒ นา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินงาน
5) สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ ศาสนา เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และทานุ
บารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ประเด็นพิจารณา

1) ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง
2) ผู้อานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ย วข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้
และเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
3) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม
และเป้าหมายและดาเนินงานเพื่อให้นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
4) ผู้อานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม
และเป้าหมายที่กาหนด
5) ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนดแผนพัฒนา
ต่อไป

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (จานวน 4 ตัวบ่งชี้)
คาอธิบาย
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษามี ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
๓.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรีย น หรือร่ว มกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่ส ามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
ตัวบ่งชี้ 3.1 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นพิจารณา
๑) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ สนับสนุน จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเป็นวิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาผู้เรียนหรือจัดการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง ต่อปี
๒) สถานศึกษามี สถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือ สนับสนุน หรือร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ในแต่ละสาขาวิชา
๓) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ สนับสนุน จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน

๔) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ สนับสนุน จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
๕) ระดั บ ความพึ ง พอใจของบุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่ า ง ๆ สถานประกอบการ หน่ ว ยงานที่ รั บ
ผู้ เ รี ย นเข้ า ฝึ ก ประสบการณ์ ทั ก ษะวิ ช าชี พ หรื อ ด้ า นการศึ ก ษาดู ง าน ด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง หรื อ หลายด้ า น
เฉลี่ย 3.51 – 5.00
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมชุมชน สังคมได้รับองค์ความรู้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นการพิจารณา
1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชน
2) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู และผู้เรียนให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ แก่ชุมชนไม่น้อยกว่า
20 ครั้งต่อปี
3) ผู้ รั บบริ การวิช าการ และวิชาชีพของสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อครู และผู้เรียนที่ให้ บริการ
วิชาการ และวิชาชีพ อยู่ในระดับ 3.51 –5.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
4) สถานศึกษามีโครงการ หรือกิจกรรม ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพแก่ชุมชน
สังคม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม
5) สถานศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นพิจารณา
1) สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจาปี ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทาวิจัย หรือนวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์
2) สถานศึกษามีจานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของครู หรือบุคลากรทาง
การศึกษา 1 ผลงาน/คน/ปี
3) สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ของครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาที่เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผลงาน
4) สถานศึกษามีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
5) สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ของครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ที่ได้รับรางวัลหรือถูกนาไปใช้ประโยชน์ ในระดับจังหวัดขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 โครงงาน โครงการวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
1) สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจาปี ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถในการ
จัดทาโครงงาน โครงการวิชาชีพ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์
2) สถานศึกษามีโครงงาน โครงการวิชาชีพ และงานวิจัย ของผู้เรียน จานวน 1 ผลงาน : 3 คนใน
ระดับ ปวช. และ จานวน 1 ผลงาน : 2 คน ในระดับ ปวส.

3) สถานศึกษามีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ ของผู้เรียนที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
4) สถานศึกษามีโครงงาน โครงการวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ ของผู้เรียน
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและสังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงาน
5) สถานศึกษามีจานวนโครงงาน โครงการวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ ของ
ผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณในระดับจังหวัดขึ้นไป

มาตรฐานที่ 4 คุณภาพการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 4 คุณภาพการประกันคุณภาพภายใน (จานวน 2 ตัวบ่งชี้)
คาอธิบาย
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.1 การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ กษาจั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุณ ภาพภายในเพื่ อสร้ างความเชื่ อมั่ น ในคุ ณภาพของ
สถานศึ ก ษาด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาที่ เ หมาะสมและเป็ น ที่ ย อมรั บ มี ก ารประเมิ น ผล การ
ปฏิบัติงานและรายงานการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัด และต่อสาธารณชน
4.2 ความดีเด่นของสถานศึกษา
สถานศึกษาได้รับการยอมรับในการพัฒนาการศึกษามุ่งสู่คุณภาพ ในสถานศึกษามี การจัดทา
แผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การประกันคุณภาพภายใน
1) สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่ วนร่วมของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษาที่กาหนดมีความชัดเจน สอดคล้องและครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา
3) มี ค ณะกรรมการรั บ ผิ ดชอบ ทุก ฝ่ า ยรั บรู้ และเข้ าใจ กาหนดแผนงาน ประเด็น การตรวจสอบ
กาหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการสรุปผลรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน
4) ร้อยละ 75 ของตัวบ่งชี้ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
5) สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ความดีเด่นของสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา
1) สถานศึกษาได้รับการยอมรับ การยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัล ในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ อย่างน้อย 2 รายการต่อปี
2) ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 5 ขึ้นไป ได้รับการประกาศเกียรติคุณ การยกย่อง เชิดชู
เกียรติ หรือได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
3) ผู้เรียน ร้อยละ 5 ขึ้นไป ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัลใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

4) สถานศึกษามีความเป็นต้นแบบ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน ของความดีเด่นของสถานศึกษา
5) ผู้ปกครอง ชุมชน หรือสถานประกอบการณ์ หรือผู้รับบริการของสถานศึกษามีความ พึงพอใจต่อ
คุณภาพของสถานศึกษาเฉลี่ย 3.51-5.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนข้อมูลที่จัดเก็บ

