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มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 25 หัวข้อการประเมิน 

 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ (3 ประเด็น 7 หัวข้อการประเมิน) 

ประเด็นการประเมิน หัวข้อ รายละเอียดการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
1.1 ด้านความรู้ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวชิาชีพใน

ครั้งแรก 
งานวัดผลและประเมินผล/

แผนกวิชา 

  1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบต้ังแต่
ค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 

งานวัดผลและ
ประเมินผล 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพ 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ 

งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษา 

  1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  1.  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด 
แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะ
วิชาชีพใน ระดับจังหวัด 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    3.  ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะ
วิชาชีพใน ระดับภาค 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    4.  ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะ
วิชาชีพใน ระดับชาติ 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    5.  ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะ
วิชาชีพใน ระดับนานาชาติ 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 
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มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน หัวข้อ รายละเอียดการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาเทียบกับแรกเข้า งานครูที่ปรึกษา/งานแนะ

แนวอาชีพและจัดหางาน/
งานทะเบียน/แผนกวิชา 

  1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผลการประเมิน อวท. หรือ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

งานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

  1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีงานท าและศึกษาต่อ งานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน 
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มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา (4 ประเด็น 14 หัวข้อการประเมิน) 

ประเด็นการประเมิน หัวข้อ รายละเอียดการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น

ระบบ 
1.  สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน

เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    2.  สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการ
อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    3.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขา
งานหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    4.  สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการ
พัฒนา 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    5.  สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

  2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

 
ร้อยละของสาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 
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มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน หัวข้อ รายละเอียดการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา 
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 1.  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนด

หน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    2.  แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    3.  แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    4.  แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้ส่ือ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    5.  แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบวิธีการท่ี
หลากหลาย 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

  2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 
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มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน หัวข้อ รายละเอียดการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

อาชีวศึกษา (ต่อ) 
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 1. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน งานพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอน/แผนกวิชา 

   2.  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก
รายวิชาท่ีสอน 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    3.  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/งานวัดผล

และประเมินผล/ 
แผนกวิชา 

    4.  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/งานสื่อการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    5.  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการ
เรียนรู้และแก้ปัญหาจัดการเรียนรู้ 

งานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์/แผนกวิชา 
  3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 1. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล งานพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    2.  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจ าช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    3.  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/งานสื่อการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    4.  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 

    5.  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล
ด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน/แผนกวิชา 
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6 
 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน หัวข้อ รายละเอียดการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา (ต่อ) 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการ

พัฒนาวิชาชีพ 
งานบุคลากร 

    2.  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมง
ต่อป ี

งานบุคลากร 

    3.  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

งานบุคลากร 

    4.  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 

งานบุคลากร 

    5.  ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ 

งานบุคลากร 

  5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละของห้องเรียนท่ีเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัด
การศึกษา 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

   จัดการสถานศึกษา 2.  ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

    3.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

    4.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

    5.  ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 
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มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน หัวข้อ รายละเอียดการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ) 5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองาน
ฟาร์ม 

1. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

งานอาคารสถานท่ี/ 
แผนกวิชา 

    2.  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมี
ส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 

งานอาคารสถานท่ี/ 
แผนกวิชา 

    3.  สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ี
ก าหนด 

งานอาคารสถานท่ี/ 
แผนกวิชา 

    4.  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

งานอาคารสถานท่ี/ 
แผนกวิชา 

    5.  สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม และส่ิงอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 

งานอาคารสถานท่ี/ 
แผนกวิชา 
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มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน หัวข้อ รายละเอียดการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ) 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา 

ได้แก่ 
   1.1 ระบบส่งก าลัง 
   1.2 ระบบควบคุม 
   1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน

หรืองานฟาร์ม 
   1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

และปลอดภัย 

งานอาคารสถานท่ี 
 

    2.  สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าด่ืม น้ าใช้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

งานอาคารสถานท่ี 
 

    3.  สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษา
ท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า ระบบก าจัดขยะภายใน
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

งานอาคารสถานท่ี 
 

    4.  สถานศึกษามีระบบการส่ือสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว 

งานประชาสัมพันธ ์

    5.  สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย งานปกครอง 
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มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน หัวข้อ รายละเอียดการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ) 5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทย

บริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
งานวิทยบริการและ

ห้องสมุด 
    2.  สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีสภาพแวดล้อมเอื้อ

ต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
หรือผู้สนใจ 

งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

    3.  ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเอง
เพียงพอ 

งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

    4.  สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทย
บริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมดของ
สถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ 

งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

    5.  มีแหล่งเรียนรู้ หรือส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุก
สาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

  5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
ใช้งานด้านสารสนเทศ 

1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการใช้งาน 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

   ภายในสถานศึกษา 2.  มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล 
ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

    3.  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายใน
สถานศึกษา 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

    4.  มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

    5.  มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอก
สถานศึกษา 

งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 
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มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน หัวข้อ รายละเอียดการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี/ 
    ขั้นที่ 2 ข้ันวางแผนในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี แผนกวิชา 
    ขั้นที่ 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
    ขั้นที่ 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี 
 

    ขั้นที่ 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดการอาชีวศึกษา (2 ประเด็น 4 หัวข้อการประเมิน) 

ประเด็นการประเมิน หัวข้อ รายละเอียดการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบ

มีส่วนร่วม 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
งานประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

    2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา งานวางแผนและ
งบประมาณ 

    3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งานวางแผนและ
งบประมาณ 

    4.  คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

    5.  ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

งานบุคลากร 

  4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการ
จัดการอาชีวศึกษาท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 

งานความร่วมมือ 

    2.  สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 

งานความร่วมมือ 

    3.  สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศร่วม
พัฒนาผู้เรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานท่ีสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอน 

งานความร่วมมือ 

    4.  สถานศึกษามีระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการ
พัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 

งานความร่วมมือ/
แผนกวิชา 

    5.  สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

งานความร่วมมือ 
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดการอาชีวศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน หัวข้อ รายละเอียดการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
3.1 ด้านความร่วมมือใน

การสร้างสังคมแห่ง 
4.3 การบริการชุมชนและจิต

อาสา 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมบริการชุมชน 
งานโครงการพิเศษ 

 การเรียนรู้ (ต่อ)   2.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการ 

งานโครงการพิเศษ 

    3.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาชีพ 

งานโครงการพิเศษ 

    4.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา 

งานโครงการพิเศษ 

    5.  สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา งานโครงการพิเศษ 
3.2 ด้านนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ์ งาน 
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

1.4 ผลงานของผู้เรียนด้าน
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ในสถานศึกษา 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์/ 

แผนกวิชา 

  2.  ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงใน
ระดับสถานศึกษาหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์/ 

แผนกวิชา 

    3.  ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงใน
ระดับชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ระดับภาค 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์/ 

แผนกวิชา 

    4.  ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงใน
ระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ระดับชาติ 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์/ 

แผนกวิชา 

    5.  ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงใน
ระดับประเทศหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์/ 

แผนกวิชา 
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