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คํานํา 
 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบ     

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป        

ตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  

พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการ                

ตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ

ดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา 

และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา มีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และ

แนะนําสถานศึกษา  เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง    

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีหนาท่ี

พิจารณาเสนอ นโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ท่ีสอดคลองกับความตองการตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษา

ของภาครัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดย

คํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ จึงไดจัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใชเปนแนวทางในการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา ใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และนําไปสูการ

ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา มีสาระสําคัญประกอบดวย เจตนารมณและ

สาระสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา หนาท่ีและความรับผิดชอบในการประกันคุณภาพการศึกษาในแตละ

ระดับ ตั้งแตระดับกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล และสถานศึกษา  ซ่ึงเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา   

การจัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาไดรับคําแนะนําจากผูบริหารระดับสูง

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และผูเก่ียวของทุกฝาย จนสําเร็จลุลวงไปได

ดวยดี จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ 

 

                                                               สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

            

   



 
 

 
 

คําชี้แจง 
 
 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําข้ึนตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีสาระสําคัญประกอบดวย ๓ สวน ไดแก  สวนท่ี ๑ การประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกอบดวย ๑) ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ๒) กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ ๓) หนาท่ีและความรับผิดชอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา  สวนท่ี ๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 1) การกําหนด

มาตรฐานการอาชีวศึกษา  2) กรอบแนวคิดการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา  3) กระบวนการกําหนดมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา  และ 4) มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ไดแก มาตรฐานท่ี ๑ ดานคุณลักษณะของผูสําเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค มาตรฐานท่ี ๒ ดานการจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานท่ี ๓ ดานการสรางสังคม

แหงการเรียนรู  และสวนท่ี ๓ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย ๑) ระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ๒) หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ๓) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๔) การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ๕) การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๖) การประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ๗) การติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

๘) การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        

สถานศึกษามีหนาท่ีโดยตรงในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สามารถนํา

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เปนแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือใชการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ผลการจัดการศึกษาบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือ

หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา และการจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสรางความเชื่อม่ันใหแก      

ผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชน 

 
                                                               สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

สารบัญ 
                          

     หนา 

คํานํา 

คําช้ีแจง              

สารบัญ            

สารบัญภาพ             

สวนที่ ๑ การประกันคุณภาพการศึกษา        
   ๑.๑ ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา       1 
   ๑.๒ กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง    2   
         การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561          
   ๑.๓ หนาท่ีและความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา    3 
         ของหนวยงานแตละระดับและประเภทการศึกษา 

สวนที่ ๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
    2.1 การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา      6 

   ๒.2 กรอบแนวคิดการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา     7 
    ๒.3 กระบวนการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา     8 
    ๒.4 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561      9 

         มาตรฐานท่ี ๑ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค  9 
          มาตรฐานท่ี ๒ การจัดการอาชีวศึกษา      10 
           มาตรฐานท่ี ๓ การสรางสังคมแหงการเรียนรู      11 

สวนที่ ๓ หลักเกณฑและแนวปฏิบัตกิารประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
    ๓.๑ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    12 
    3.2 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  14          
     ๓.3 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                      15 
    ๓.4 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา             18 
    3.5 การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   22 
    ๓.6 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา           22 
    3.7 การติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                23 
    3.8 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  25 
                   ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         
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สวนท่ี ๑ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

๑.๑ ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา ไดระบุสาระสําคัญไวในมาตรฐานการศึกษาของชาติวา  การจัดใหมี
การศึกษาตลอดชีวิตและการสรางวิถีการเรียนรูของไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูท่ีเขมแข็ง  การศึกษาท่ีสรางคุณภาพ
ชีวิตและสังคม  บูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิต         
เพ่ือคนไทยท้ังปวง มุงสรางพ้ืนฐานท่ีดีตั้งแตในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนพลเมืองท่ีดีตั้งแตวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
พัฒนาความรูความสามารถเพ่ือการทํางานท่ีมีคุณภาพ  โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคมในการจัดการศึกษา
ไดตรงตามความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  สามารถตรวจสอบไดอยางม่ันใจวา การศึกษา    
เปนกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองและ        
พ่ึงกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ   
 การประกันคุณภาพการศึกษา มีความสําคัญซ่ึงระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในหมวด ๖ วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 สรุปความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาไดดังนี้ 

1.  ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

2. ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   

3. การประกันคุณภาพการศึกษาสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากการประกันคุณภาพเปนการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภท
การศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือใหบรรลุ
เปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล 

4. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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5. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก เนื่องจากเม่ือ
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลไดรับรายงานการประเมินผลตนเองจากสถานศึกษาแลว หนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาพรอมประเด็นตาง ๆ ท่ีตองการใหมี
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซ่ึงรวบรวมไดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับ
สถานศึกษาใหแกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพ่ือใชเปนขอมูลและ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป 

6. การประกันคุณภาพการศึกษานําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง โดยเม่ือสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดําเนินการประเมินผล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแลว จัดสงรายงานผลการประเมินและการ
ติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล
สถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

๑.๒ กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  การประกันคุณภาพการศึกษา หมายความวา 
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภท
การศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
และสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของ และสาธารณชนวาสถานศึกษานั้น สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล เพ่ือใหการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา      
มีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

จากสาระสําคัญของกฎกระทรวงดังกลาว สามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา   
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ดังภาพท่ี ๑.๑ 

 

 
 
 
 
 
 

 

                ภาพท่ี ๑.๑ แสดงกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง  
                              การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

๑. การประเมินคุณภาพการศึกษา   
๒. การตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
๓. การควบคมุตรวจสอบระบบการบริหาร 
    คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สถานศึกษาจดัการศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
    ท่ีกําหนด 
2. สถานศึกษาสรางความเช่ือมั่นใหแกผูมสีวนเก่ียวของและ 
    สาธารณชน 
๓. สถานศึกษาพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาอยาง 
    เปนระบบและตอเน่ือง 
4. สถานศึกษาจดัการศึกษาบรรลเุปาประสงคของหนวยงาน 
    ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา ผลการจัดการศึกษา 
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กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษากับผลการจัดการศึกษา ไดแก การประเมินคุณภาพ
การศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษา      
ท่ีสงผลตอการจัดการศึกษา ไดแก สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด สถานศึกษาสรางความ
เชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชน สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง และสถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา  

๑.๓ หนาท่ีและความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานแตละระดับและประเภทการศกึษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในหมวด ๕  สวนท่ี ๑  การบริหารและ
การจัดการศึกษาของรัฐ  มาตรา ๓๑ ระบุไววา กระทรวงมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริม และกํากับดูแลการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สงเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมท้ังการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  และสาระสําคัญในมาตรา ๓๔ ระบุไววา หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา  
มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษา ท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การ
สนับสนุนทรัพยากร การติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความ
เปนเลิศทางวิชาชีพ 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  พรอมท้ัง
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผน         
ท่ีกําหนดไว  จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินการ    
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา   

เพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง  

เม่ือหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาไดรับรายงานการประเมินตนเองพรอม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาดังกลาว และประเด็นตาง ๆ ท่ีตองการใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซ่ึงรวบรวมไดจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้นใหแกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  เพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก โดยจะตอง
ดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจะสงรายงานผลการ
ประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ี
กํากับดูแลสถานศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  สามารถกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานในแตละระดับ ตั้งแตระดับกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล และ
สถานศึกษา ไดดังภาพท่ี ๑.๒ 
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ภาพท่ี 1.2 แสดงหนาท่ีและความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานแตละระดับ 
      และประเภทการศึกษา 

 
 

1 .  กํ าหนดนโ ยบายด า นการศึ กษาขอ ง
หนวยงานตนสังกัด 
2. กําหนดมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและ
ประเภทการศึกษา 
3 . กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิ บัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ศึกษา วิเคราะห รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา  และใหคําปรึกษา 
ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอยางตอเน่ือง 
5. จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และประเด็นท่ีตองการใหมีการประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบ ไปยังสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) เพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทาง
ในการประเมินคุณภาพภายนอก  
6 . ติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามขอเสนอแนะของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
    ๑.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ กษา ให เ ป น ไ ปต ามมาตร ฐาน
การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา 
    ๑.๒ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑.๓ ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
   ๑.๕ ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑.๖ จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
พรอมจัดสงรายงานและแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาไปยังหนวยงานตน
สังกัดเปนประจําทุกปการศึกษา 
   ๑ . ๗  ป รั บป รุ ง แ ล ะ พั ฒ นา คุ ณภ า พ
การศึกษาจากผลการประเมินตนเอง และ
ตามขอเสนอแนะของหนวยงานตนสังกัด 
๒. รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และ
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับ
ดูแล เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 

 

หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล สถานศึกษา 

๑ .  กํ า ห น ด น โ ย บ า ย ด า น
การศึกษาแตละระดับและ
ประเภทการศึกษา 
๒ .  จั ด ทํ า แ ผน ก า ร ศึ ก ษ า
แหงชาติ 
๓. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของชาต ิ
๔.  ออกกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
๕ .  ปร ะกาศ ใช ม าตร ฐาน
การศึกษาแตละระดับและ
ประเภทการศึกษา 
๖. ตีความและวินิจฉัยปญหา
ในการดํ า เ นินการประ กัน
คุณภาพการศึกษา 
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เม่ือพิจารณาถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีสําคัญ 
คือ การกําหนดนโยบายดานการศึกษา การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ  การ
ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา การประกาศใชมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา 
และการตีความและวินิจฉัยปญหาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล มีหนาท่ีสําคัญ คือ  การกําหนดนโยบายดานการศึกษาของ
หนวยงานตนสังกัด  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา  การกําหนดหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  การศึกษา วิเคราะห รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและ   
การใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา    
อยางตอเนื่อง  การจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเด็น
ท่ีตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบไปยังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) เพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  การติดตามผลการดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามขอเสนอแนะของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

สถานศึกษา มีหนาท่ีสําคัญ คือ การจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ี
กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา รวมถึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ี
กํากับดูแลสถานศึกษา  การจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและ
สาธารณชน  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

สวนท่ี ๒ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในหมวด ๕  สวนท่ี ๑  การบริหารและ
การจัดการศึกษาของรัฐ  มาตรา ๓๔ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 17  ระบุไววา ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษา ท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
แผนการศึกษาแหงชาติ  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานท่ีกํากับดูแล มีหนาท่ี ศึกษา วิเคราะห รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและใหคําปรึกษา 
ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษาเพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง จัดสง
รายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นท่ีตองการใหมีการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบไปยังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
เพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก และติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา มีหนาท่ีในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสําคัญยิ่ง ไดแก  การกําหนดมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการศึกษาในการประกาศใช เพ่ือใหสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใชเปนมาตรฐานกลางในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาตอไป 

๒.๑ การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีความสําคัญยิ่งในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ขอ 3  กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหง จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด เปนองคประกอบแรกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษามีวัตถุประสงค ดังนี้  

๒.๑.๑  เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนมาตรฐานกลางในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
๒.๑.๒  เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบการ

ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
 ๒.๑.๓  เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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๒.๒ กรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
การกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา สามารถทําไดโดยการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห อุดมการณและ

หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
ศึกษาแหงชาติ และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึง
สามารถนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา ดังแสดงในภาพท่ี ๒.๑ 

 

 
 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

จากกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของอุดมการณและ
หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  และนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
พ.ศ. 2547 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 

อุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 

แผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 

 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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๒.๓ กระบวนการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 
 
    

  

 

 

 

 

 

 

          เสนอขอความเห็นชอบตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

                                                                            

                      

 

 
 

 

ภาพท่ี ๒.๒ แสดงกระบวนการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 

 

   

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

เริ่มตน 

ไมเห็นชอบ  

ประชาสัมพันธใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบเพ่ือนําสูการปฏิบัติ 
 

สิ้นสุด 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

ศึกษา และวิเคราะห อุดมการณและ 

หลักการในการจัดการศึกษาของชาต ิ

ศึกษา และวิเคราะห 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

พ.ศ. 2547 

ศึกษา และวิเคราะห นโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

และสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

เห็นชอบ  

ศึกษา และวิเคราะห                
แผนการศึกษาแหงชาติ                 
พ.ศ. 2560-2579 

 

ศึกษา และวิเคราะห                            
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) 
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จากกระบวนการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา แสดงใหเห็นถึงวิธีการในการดําเนินการจัดทําในแตละ
ข้ันตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห อุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ ไดแก 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม, กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕79)  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙  และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือนําผล
การศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห มากําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

ข้ันตอนท่ี 2  เสนอมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีผานความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบลงนามและประกาศใช 

ข้ันตอนท่ี 3  ประชาสัมพันธใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูมีสวน
เก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือนําสูการปฏิบัติ 

๒.๔ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๔ วรรคสอง
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๗ กําหนดใหคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการ
ศึกษาแหงชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ กําหนดใหสถานศึกษา
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดพิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษา เพ่ือใชใน
การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝกอบรมวิชาชีพ 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 
 

การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและ             
การประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้

๑.๑ ดานความรู  
 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
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๑.๒ ดานทักษะและการประยุกตใช 
 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 ๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  
 
 

 

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสํา คัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้

๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ    
 ๒.๒ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง 
เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา   
แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละ
หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
 ๒.3 ดานการบริหารจัดการ  
 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ                             
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู
อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน 
รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
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สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๓.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
 สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  
 ๓.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  
 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค 
และเผยแพรสูสาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 



 
 

 
 

สวนที่ ๓ 

หลักเกณฑและแนวปฏิบตัิการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

3.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ขอ ๓  กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบ  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป        
ตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตาม
แผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา 
ซ่ึงสามารถแสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไดดังภาพท่ี  ๓.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป  

พิจารณาผลการดาํเนินการ 

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 

ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา 

สงรายงานผลการประเมินตนเอง พรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะของหนวยงาน
ตนสังกัดและ สมศ. 

รายงานผล             
การประเมินตนเอง 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาการ 

จัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 

ภาพท่ี ๓.๑ แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

เร่ิมตน  

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

 

กํากับติดตามการดําเนินงาน 

ประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 
 

ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

กําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ

สถานศึกษา 
3. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปแตละปใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ดําเนินการตามแผนงาน โครงการในชวงเวลาท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
5. กํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการในชวงเวลาท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
6. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
7. นําผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามาเปนแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
8. ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา หากไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว อาจ

ตองพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปหรือปรับปรุงการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปตามความจําเปน
และเหมาะสม 

9. จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเม่ือสิ้นปการศึกษาเปนประจําทุกป 

10. สงรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา 

11. รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ตามชวงเวลาท่ีกําหนด 

12. นําขอเสนอแนะจากการวิเคราะหรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มากําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
อาจตองพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําป รวมท้ังการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปตามความจําเปนและเหมาะสม 

๓.๒ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา 
 ๓.๒.๑  หลักเกณฑ 

ใหสถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  
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 ๓.๒.๒  แนวปฏิบัติ 
ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให เปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และอาจเพ่ิมมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมินไดตาม
บริบทของสถานศึกษา เพ่ือใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถานศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน  

2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน  

3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยมี
การกํากับติดตามผลการดําเนินการตามแผน 

4) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  การจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเอง และการจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 

5) กําหนดแนวทางการติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํารายงานประจําป 

๓.๓ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีความสําคัญในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ซ่ึงกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ ๓ กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบ          
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยระบุใหการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา           
เปนองคประกอบแรกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

๓.3.๑  ความสําคัญของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีความสําคัญตอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ดังนี้  
 ๑) เปนกรอบในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณของ
การจัดการศึกษาท้ังในระดับชาติ ระดับหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา 
และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) เปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3) เปนกรอบในการจดัทําเครื่องมือเพ่ือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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๓.3.2  กรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดมาจากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห มาตรฐาน         
การอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ           
การอาชีวศึกษา ความตองการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงสามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังภาพท่ี 3.๒  
 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ๓.๒ แสดงกรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ  

การอาชีวศึกษา 

ความตองการพัฒนาคณุภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ความตองการของผูมสีวนไดสวนเสีย 

กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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 ๓.3.3  กระบวนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓.๓ แสดงกระบวนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

เริ่มตน 

ศึกษาและวิเคราะห 
มาตรฐานการอาชวีศึกษา 

พ.ศ. 2561 
 

 

ศึกษาและวิเคราะห      
นโยบายของสํานกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถานศึกษา 

 

ศึกษาและวิเคราะห  
ความตองการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 

ศึกษาและวิเคราะห        
ความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียกับการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา   
สถานศึกษา 

 

สังเคราะหผลจากการศึกษาและวิเคราะห      
เพ่ือกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

ประกาศใช เผยแพร และประชาสมัพันธ 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อพิจารณา 

 

 

 

          เห็นชอบ 

          ไมเห็นชอบ 

ส้ินสุด 

มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
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           กระบวนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห มาตรฐานการอาชีวศึกษา นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  ความตองการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากผลการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ไดแก สถานประกอบการ หนวยงาน องคการสถาบันการศึกษาท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษาเขาทํางานหรือ
ศึกษาตอ ชุมชน ผูปกครอง ผูเรียน ครู คณาจารยของสถานศึกษา เปนตน 

 ข้ันตอนท่ี 2 นําผลการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหจากข้ันตอนท่ี 1 มากําหนดมาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน เพ่ือกําหนดเปนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ข้ันตอนท่ี 3 นํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ประกาศใช เผยแพรและประชาสัมพันธใหครู คณาจารย และบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผูมีสวนเก่ียวของทราบ
อยางท่ัวถึง เพ่ือนําสูการปฏิบัติ  

๓.4 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๓.4.1  ความสําคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      การจัดการศึกษาไปสูความสําเร็จตามเจตนารมณหรือเปาประสงค ท่ีกําหนดไว จําเปนตองมี
กระบวนการบริหารจัดการท่ีดี และปจจัยท่ีสําคัญของกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี ไดแก การวางแผน ดังนั้น
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จึงระบุใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยการกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาประสงคท่ีสถานศึกษากําหนด 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษามีความสําคัญตอสถานศึกษา ดังนี้ 
     1. เปนทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     2. ผู มีสวนเ ก่ียวของท้ังผูบริหาร ครู  คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับรูและเขาใจในทิศทาง
และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 3.4.2  กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ระบุใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงแสดงความสัมพันธกันดังภาพท่ี 3.4 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1. วิสัยทัศน (Vision) 

2. พันธกิจ (Mission) 

3. กลยุทธ (Strategy) 

4. แผนงาน โครงการ (Initiative) 

ภาพท่ี 3.4 แสดงกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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 ๓.4.3  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

           การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จะตองจัดทําข้ึนอยางเปนระบบ บนพ้ืน
ฐานขอมูลของสถานศึกษา ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ  แผนงาน โครงการ แนวปฏิบัติท่ีชัดเจนครอบคลุม
ทุกกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียกับ
การจัดการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา และสามารถนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคท่ีกําหนดไวได
อยางมีประสิทธิภาพ  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังแสดงในภาพท่ี 3.5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

       กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 

   ข้ันตอนท่ี ๑  ศึกษาและวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือสรุปประเด็นความตองการ
ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละมาตรฐาน และวิเคราะหสภาพการณของสถานศึกษา  
ซ่ึงนิยมใชหลักการการวิเคราะหสภาพการณของสถานศึกษา (SWOT  Analysis) เพ่ือใหทราบถึงสภาพการณท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ท่ีจะมีผลกระทบตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

 

ศึกษาและวิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะหสภาพการณของสถานศกึษา 

เริ่มตน 

จัดทํารางแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 

เพ่ือพิจารณา 
 

           เห็นชอบ 

         ไมเห็นชอบ 

แผนพัฒนาการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษา 

ภาพท่ี 3.5 แสดงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

สิ้นสุด 

ประกาศใชและนําสูการปฏิบัต ิ
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       ข้ันตอนท่ี 2  นําผลจากการวิเคราะหในข้ันตอนท่ี 1 มากําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสําคัญ ประกอบดวย 
       ๑) วิสัยทัศน (Vision) เปนความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีตองการใหบรรลุผลตามเจตนารมณท่ี
มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       ๒) พันธกิจ (Mission) เปนภารกิจท่ีสถานศึกษาจะตองทําเพ่ือใหความคาดหวังท่ีกําหนดไวประสบ
ความสําเร็จ โดยในแตละพันธกิจจะกําหนดเปาประสงค (Goals) รองรับเพ่ือระบุผลจากการดําเนินงานตามพันธกิจนั้น 
        ๓) กลยุทธ (Strategy) เปนการกําหนดวิธีการดําเนินงานของแตละพันธกิจเพ่ือใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว 
        ๔) แผนงาน โครงการ (Initiative) เปนการกําหนดรายละเอียดของการปฏิบัติงานท่ีจะตองทํา 
เพ่ือใหพันธกิจและกลยุทธท่ีกําหนดไวประสบความสําเร็จ 
            ข้ันตอนท่ี 3  นํารางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
คณะกรรมการวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ  
             ข้ันตอนท่ี ๔  สถานศึกษานําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการวิทยาลัยประกาศใช เผยแพรและประชาสัมพันธใหครู คณาจารย และ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผูมีสวนเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง และนําสูการปฏิบัติ 

 3.4.4  องคประกอบของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1)  ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา  
 1.1) แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา  

 1.2) ขอมูลดานบุคลากร 
1.3) ขอมูลดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา 

  1.4) ขอมูลดานหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 
  1.5) ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

1.6) ขอมูลดานงบประมาณ 
2)  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3)  ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3.1) วิสัยทัศน 
3.2) พันธกิจ 
3.3) กลยทุธ 
3.4) แผนงาน โครงการ 

  4)  การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       4.1) การสรางความเขาใจกับบุคลากรของสถานศึกษา 
       4.2) การมอบหมายหนาท่ีใหบุคลากรของสถานศึกษา 
       4.3) การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
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 5)  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  5.1) การเตรียมการกอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
การวางแผนเตรียมความพรอมในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ในประเด็นตาง ๆ เชน การสรางความตระหนัก
ใหกับครู คณาจารย และบุคลากรของสถานศึกษา การสรางความรับรูความเขาใจใหกับกลุมผูประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดทําปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา การจัดทําเครื่องมือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนตน 
       5.2) การดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามแผนหรือ
ปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพท่ีกําหนดไว โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีจัดเตรียมไว 
       5.3) การสรุปผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการ
สรุปผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมิน 
ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของแตละมาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      

 3.4.5  แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปนกระบวนการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และสภาพการณของสถานศึกษาท่ีสงผลตอความสําเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือนํามา
กําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด โดย
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1) คํานํา 
  2) คําชี้แจง 
  3) สารบัญ 
  4) ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา 
  5) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  6) ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  7) การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  8) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  9) ภาคผนวก 
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3.5 การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๑) สรางความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษา ในการนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูการ
ปฏิบัติ โดยการจัดประชุมชี้แจง หรืออบรมสัมมนาเพ่ือใหทราบวัตถุประสงค และแนวทางการปฏิบัติงาน 
           2) มอบหมายหนาท่ีใหบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามเปาหมายของ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3.6 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

3.6.๑  หลักการและความสําคัญของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนข้ันตอนหนึ่งของระบบ          
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึงเปน
การประเมินตนเอง (Self - Evaluation)  โดยบุคลากรภายในของสถานศึกษา ดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมเพ่ือตรวจสอบผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนประจําทุกป ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
จะเปนภาพสะทอนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจะเปนแนวทางใหสถานศึกษานําไปพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป  

         3.6.๒  วัตถุประสงคของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  1) เพ่ือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2) เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปของสถานศึกษา 
   3) เพ่ือนําผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  3.6.3  ข้ันตอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 ข้ันตอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีข้ันตอนในการดําเนินการ
ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1  การเตรียมการกอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
การวางแผนเตรียมความพรอมในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ในประเด็นตาง ๆ เชน การสรางความตระหนัก
ใหกับครู คณาจารย และบุคลากรของสถานศึกษา การสรางความรับรูความเขาใจใหกับกลุมผูประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดทําปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา การจัดทําเครื่องมือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนตน 
 ข้ันตอนท่ี 2  การดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามแผน
หรือปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพท่ีกําหนดไว โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีจัดเตรียมไว 
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 ข้ันตอนท่ี 3  การสรุปผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการ
สรุปผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จําแนกตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมิน 
ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของแตละมาตรฐานและประเด็นการ
ประเมิน เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      

๓.7 การติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๓.7.๑  ความสําคัญของการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ไดระบุสาระสําคัญในสวนท่ีเก่ียวของกับ
สถานศึกษาไววา ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและดําเนินการตามแผน         
ท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รวมท้ังติดตามผลการดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 ผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จะเปนเสมือนภาพสะทอนความสําเร็จในการดําเนินการของแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
สถานศึกษาควรนําผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนแนวทางในการ
ดําเนินการปรับปรุงและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โดยจัดใหมีการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอยางเปนระบบ  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ซ่ึงสามารถ
แสดงกระบวนการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ไดดังภาพท่ี 3.6 
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ภาพท่ี 3.6 แสดงความสัมพันธของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
                กับการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๓.7.2  วัตถุประสงคของการตดิตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
      1) เพ่ือสรางความม่ันใจวาสถานศึกษาไดปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
      2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  

 3.7.3  ข้ันตอนการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
   การติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีข้ันตอนดังนี้ 
   ข้ันตอนท่ี 1  สถานศึกษาจัดใหมีการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
    ข้ันตอนท่ี 2  สถานศึกษาติดตามผลการดําเนินการตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีกําหนดไว 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      ข้ันตอนท่ี 3  สถานศึกษาติดตามผลการดําเนินการ สรุปผลการติดตามการดําเนินการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

มีคุณภาพ 

ไมมีคุณภาพ 

ประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

ติดตามผลการดําเนินการ                         

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

พิจารณาผล          

การประเมิน 

ปรับปรุงและพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา 

จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 



 
 

 
 

25 

๓.8 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของ 
      สถานศึกษา 

      ๓.8.๑  ความสําคัญของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 หมวด ๖ มาตรา 
๔๘ กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมท้ังกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 กําหนดใหสถานศึกษาจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองพรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา  รายงานผลการประเมินตนเอง
ประจําปเปนภาพสะทอนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปท่ีผานมา และใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป 

 ๓.8.๒  วัตถุประสงคของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
   เพ่ือรวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๑)  เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 2) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ใชเปนขอมูลในการใหคําปรึกษา 
ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  3) เพื่อใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ใชเปน
ขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  

    ๓.8.๓  กระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
  กระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เปนการรวบรวมและสรุปผล ซ่ึงเปน
ข้ันตอนตอเนื่องจากการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประเด็นการประเมิน โดยมีกระบวนการจัดทํารายงานผล      
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังภาพท่ี ๓.๗ 
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ภาพท่ี ๓.๗ แสดงกระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
                      ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  จากกระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดในการดําเนินการในแตละข้ันตอน ดังนี้  
           ๑) การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน หมายถึง การรวบรวม
ขอมูลสารสนเทศท้ังขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติ
การประจําปท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       ๒) การวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานและประเด็น
การประเมิน หมายถึง การนําขอมูลสารสนเทศท้ังขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาจําแนก เพ่ือสรุปผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึนและสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด 
            ๓) จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  ซ่ึงสถานศึกษาตองจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ตามรูปแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  โดยใชภาษาท่ีอานเขาใจงาย นําเสนอท้ังขอมูล           
ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย
ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมิน  

วิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
และเปาหมายของแตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  

รวบรวมผลการประเมินการปฏิบัตงิาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 

รายงานผลการ

ประเมินตนเอง 

สงรายงานผลการประเมินตนเอง พรอมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพรสูสาธารณชน  

 

เริ่มตน 
 

สิ้นสุด 
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              ๔) จัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) พรอมแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพรสูสาธารณชน   

 ๓.8.๔  องคประกอบของรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ควรมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  ๑) บทสรุปสําหรับผูบริหาร  เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
          ๒) ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวย 
    ๒.๑) ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา ไดแก ท่ีตั้ง สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
   ๒.๒) แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
        ๒.๓) ขอมูลของสถานศึกษา ไดแก ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ดานบุคลากรของ
สถานศึกษา ดานหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน ดานอาคารสถานท่ี ดานงบประมาณ และขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
   ๒.๔) ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา 
   ๒.๕) วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
       ๒.๖) เกียรติประวัติของสถานศึกษา ไดแก รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูเรียน  ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา 
    ๒.๗) การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง   
  ๓) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๔) ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปนการรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเรียงลําดับตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ประกอบดวย
ผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
   4.1) ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      
ท้ังผลผลิต ผลลัพธ และผลสะทอน 
   4.2) จุดเดน หมายถึง แนวทาง วิธีการ หรือผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จหรือผลการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีของสถานศึกษา 
   ๔.3) จุดท่ีควรพัฒนา หมายถึง ประเด็นท่ีสถานศึกษาควรนํามากําหนดแนวทางหรือ
วิธีดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีกําหนด 
   ๔.4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หมายถึง แนวทาง วิธีการหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาควร
ดําเนินการในอนาคตเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 
 5) ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) เปนการนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นการประเมินท่ีมีความโดดเดน สามารถเปนแบบอยางสําหรับสถานศึกษาอ่ืน 
นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดเปนอยางดี 
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 ๓.8.5  แนวทางการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
       รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา เปน
กระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศท้ังขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากผลการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มาวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
เพ่ือสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึนและสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษา
กําหนด โดยการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา มีสาระสําคัญ
ดังนี้ 

1) คํานํา 
2) คําชี้แจง 
3) สารบัญ 
4) บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
5) ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
6) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
8) ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 
9) ภาคผนวก  
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  (ก)  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
  (ข)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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กฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ
มาตรา  ๔๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การประกันคุณภาพการศึกษา”  หมายความว่า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ัน
ให้แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน)   

ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้  
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินการ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 
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เพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา  ช่วยเหลือ  และ
แนะนําสถานศึกษา  เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๔ เม่ือได้ รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ   ๓   แล้ว   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ  
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สํานักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

ให้สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว  พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ  เพื่อให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง  สํานักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจาก
สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่แนวทางในการดําเนินการตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง  จึงส่งผลให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ไม่สัมพันธ์กัน  เกิดความซํ้าซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ  ทําให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้าง
ภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีกํากับดูแล  และ
หน่วยงานภายนอกเกินความจําเป็น  สมควรปรับปรุงระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ  และเกิดประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



ภาคผนวก ข 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 



 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 
    

 

 เนื่องดวยมีการออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยยกเลิกกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงสมควรปรับปรุงมาตรฐาน        
การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมาตรฐาน             
การอาชีวศึกษา สําหรับการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ ท่ีกําหนดวา “ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผน          
ท่ีกําหนดไว” 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ       
การอาชีวศึกษา ตามมติในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ จึงใหยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา สําหรับการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ กันยายน      
พ.ศ. ๒๕๖๐ และใหใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการจัด
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และการฝกอบรมวิชาชีพ ดังตอไปนี้คือ 

 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
    มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค   
         การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู 
มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
         ๑.๑ ดานความรู  
        ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และ         
แนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
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          ๑.๒ ดานทักษะและการประยุกตใช 
        ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และ         
การดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 ๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
        ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
ท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึก
รักษสิ่งแวดลอม 

 มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา  
      สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนท่ี เนนผู เรี ยนเปนสํ า คัญ  และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา                    
อยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงาน        
ท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้
      ๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

      สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน            
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติม      
ให ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับ               
สถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ    
 ๒.๒ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
        สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน        
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียน      
การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
 ๒.3 ดานการบริหารจัดการ  
        สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ    
ของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
        สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญ  
ท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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 มาตรฐานท่ี 3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู   
 สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
      ๓.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
        สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  
 ๓.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  
        สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
โดยผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี          มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 

 (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป) 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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(คําอธิบายประเด็นการประเมินท่ี 2.1) ...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
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3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
(คําอธิบายประเด็นการประเมินท่ี 3.1) ...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
3.2  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 (คําอธิบายประเด็นการประเมินท่ี 3.๒) .................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

หมายเหตุ : กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ “ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด”   

นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมินอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมไดตามบริบท
ของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู   



 
 

 
 

สวนที่ 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

 
 

ผลการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณของสถานศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอก สามารถนํามากําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

3.๑ วิสัยทัศน (Vision) 
หมายถึง  ความคาดหวังของสถานศึกษาท่ีตองการใหบรรลุผลตามเจตนารมณท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  
วิทยาลัย............................... กําหนดวิสัยทัศนของวิทยาลัย...........................ไวดังนี้ 
“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......”  

3.2 พันธกิจ (Mission) 
หมายถึง  ภารกิจท่ีสถานศึกษาจะตองทําเพ่ือใหความคาดหวังท่ีกําหนดไวประสบความสําเร็จ โดยในแตละ

พันธกิจจะกําหนดเปาประสงค (Goals) รองรับเพ่ือระบุผลจากการดําเนินงานตามพันธกิจ   
วิทยาลัย............................... กําหนดพันธกิจเพ่ือใหบรรลุซ่ึงวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวดังนี้ 
พันธกิจท่ี 1 ………………………………………………………………………………………………………………...... 
พันธกิจท่ี 2 ………………………………………………………………………………………………………………...... 
พันธกิจท่ี 3 ………………………………………………………………………………………………………………...... 
พันธกิจท่ี 4 ………………………………………………………………………………………………………………...... 

3.3 กลยุทธ (Strategy) 
หมายถึง การกําหนดวิธีการดําเนินงานของแตละพันธกิจเพ่ือใหประสบความสําเร็จตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว 
วิทยาลัย............................... กําหนดกลยุทธในแตละพันธกิจไวดังนี้ 
 

ท่ี พันธกิจ ท่ี กลยุทธ 
1.  1.  

2.  
3.  

2.  1.  
2.  
3.  

  

หมายเหตุ  :  สถานศึกษากําหนดกลยุทธใหครบถวนทุกพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด 
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3.4 พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
 วิทยาลัย............................................ ไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือกําหนดทิศทาง
และแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือใหบรรลุซ่ึงวิสัยทัศนของสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 

พันธกิจท่ี 1  ....................................................... 
1. วัตถุประสงค 

1.1  เพ่ือ....................... 
1.2  เพ่ือ....................... 

 2. กลยุทธ 
       พันธกิจท่ี 1 .................................................. มีจํานวน ......... กลุยทธ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธท่ี 1  ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
        2.1.1 เปาประสงค ....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
        2.1.2 แผนงาน โครงการ 
       1) ........................................................ 
       2) ........................................................ 
       3) ........................................................ 
        2.1.3 ตัวชี้วัด 
       1) ........................................................ 
       2) ........................................................ 
       3) ........................................................ 
       4) ........................................................ 
  2.2 กลยุทธท่ี 2  ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
        2.2.1 เปาประสงค ....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
        2.2.2 แผนงาน โครงการ 
       1) ........................................................ 
       2) ........................................................ 
       3) ........................................................ 
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        2.2.3 ตัวชี้วัด 
       1) ........................................................ 
       2) ........................................................ 
       3) ........................................................ 
       4) ........................................................ 

พันธกิจท่ี 2  ....................................................... 
1. วัตถุประสงค 

1.1  เพ่ือ....................... 
1.2  เพ่ือ....................... 

 2. กลยุทธ 
       พันธกิจท่ี 2 .................................................. มีจํานวน ......... กลุยทธ ดังนี้ 
  2.1 กลยุทธท่ี 1  ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
        2.1.1 เปาประสงค ....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
        2.1.2 แผนงาน โครงการ 
       1) ........................................................ 
       2) ........................................................ 
       3) ........................................................ 
        2.1.3 ตัวชี้วัด 
       1) ........................................................ 
       2) ........................................................ 
       3) ........................................................ 
       4) ........................................................ 
  2.2 กลยุทธท่ี 2  ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
        2.2.1 เปาประสงค ....................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
        2.2.2 แผนงาน โครงการ 
       1) ........................................................ 
       2) ........................................................ 
       3) ........................................................ 
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        2.2.3 ตัวชี้วัด 
       1) ........................................................ 
       2) ........................................................ 
       3) ........................................................ 
       4) ........................................................ 
 หมายเหตุ  :  สถานศึกษากําหนดพันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ใหครบถวนทุก  
พันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด 



 
 

 
 

 

 3.4 การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ 

 พันธกิจท่ี 1 ................................................... 
 เปาประสงค ................................................... 
 กลยุทธท่ี 1 ................................................... 
 

ท่ี แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1     

2     

3     
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ภาคผนวก 
 

ก) ขอมูลประกอบการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข) .............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ง 

แนวทางการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) ปการศึกษา ........... 



 
 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

ปการศึกษา ……………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัย………………………….......……… 

อาชีวศึกษาจังหวัด………………………………. 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 



คํานํา 
 

- ความสําคัญของการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง   
 (ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48) 
- วัตถุประสงคของรายงานผลการประเมินตนเอง 
 (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561) 
- กระบวนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 
- ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําช้ีแจง 
 

 รายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบดวยสาระท่ีสําคัญ ไดแก  
  1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
  2. ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
  3. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  4. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  5. ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) มีประโยชนอยางไรบาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หนา 

คํานํา 
คําช้ีแจง 
สารบัญ  
สวนท่ี ๑ บทสรุปสําหรับผูบริหาร…………………………………………………………………………………………………………….………. 
สวนท่ี ๒ ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา…………………………………………………………………………………………………..……….. 
สวนท่ี ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา…………………………………………………………………………………………..………. 
สวนท่ี ๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา……………….…………………………………...…….. 
สวนท่ี ๕ ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice)………………………………………..……………………....……… 
สวนท่ี 6 แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา................................................................. 
ภาคผนวก 

ก) ................................................................................................................................................................... 
ข) ...................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สวนที่ ๑ 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
 

 เปนการสรุปผลภาพรวมของการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาประกอบดวยผลสัมฤทธิ์ 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา พรอมท้ังผลการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice)  
 เปนการสรุปผลภาพรวมของการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย  
  - การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปท่ีผานมา  
               - การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสถานประกอบการ  
          - การจัดการศึกษาบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
 
 
 
 
 



สวนที่ ๒ 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
 

๒.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ไดแก ท่ีตั้ง  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………........................………………………………… 
 

๒.๒ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………........................………………… 
. 

๒.๓ ขอมูลของสถานศึกษา ไดแก ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ดานบุคลากรของสถานศึกษา  ดาน
หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน  ดานอาคารสถานท่ี  ดานงบประมาณ และขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
                     - ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา   
                     - ดานบุคลากรของสถานศึกษา   
                     - ดานหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน   
                     - ดานอาคารสถานท่ี   
                     - ดานงบประมาณ  
                     - ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
 

๒.๔ ปรัชญา อัตลักษณ  เอกลักษณ  ของสถานศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.........................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๒.๕ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………........................…………………………………… 
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๒.๖ เกียรติประวัติของสถานศึกษา ไดแก รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน  
ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา 

๒.๖.๑ ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………........................……………………………… 

๒.๖.๒ ปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………........................……………………………… 



สวนที่ ๓ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย............................. ประกอบดวย.......มาตรฐาน........ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 
 

 

 การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและ
การประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้         
        1.1 ดานความรู 
          ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
         1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
           ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
          1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
           ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
 1.4   
   
 
 

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จใน
การดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็น
การประเมิน ดังนี้ 
       
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค   

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
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 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
         สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผู เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  
       2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
       2.3 ดานการบริหารจัดการ 
        สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ  
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยาง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
        สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
        2.5   
              
 
 

 สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
        3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
         สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  
 
 
 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู   



6 
 

        3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  
          สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตาม
วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
        3.3   
   
 
เกณฑการประเมินคุณภาพ 
 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย.......................................อางอิงเกณฑ 
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา 5 ระดับ  ดังนี้ 
 ระดับคุณภาพ  5 ดีเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ  ๔   ดีมาก 
 ระดับคุณภาพ  ๓ ดี 
 ระดับคุณภาพ  ๒ พอใช 
 ระดับคุณภาพ  ๑ ตองปรับปรุง 
 หมายเหตุ  :  เกณฑการประเมินคุณภาพในแตละประเด็นการประเมิน  สถานศึกษาเปนผูกําหนด 
 

หมายเหตุ : กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ “ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด”   

นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมินอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมไดตามบริบท
ของสถานศึกษา 

 

 

 

 
 
 
 
 



สวนที่ ๔ 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเรียงลําดับตามมาตรฐาน และประเด็นการ
ประเมิน ประกอบดวยผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

๔.๑ มาตรฐานท่ี ๑  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค   
๔.๑.๑ ดานความรู 

๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........….............…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………............................… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปประเด็นการประเมินท่ี ๑.๑  ดานความรู ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ.......... (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๔.๑.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........….............…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………............................… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปประเด็นการประเมินท่ี ๑.๒  ดานทักษะและการประยุกตใชผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ............. (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี  
พอใช ตองปรับปรุง) 
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๔.๑.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........….............…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 
 

๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………............................… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปประเด็นการประเมินท่ี ๑.๓  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยูในระดับคุณภาพ..........       
(ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๔.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
๔.2.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........………………............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………...............…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปประเด็นการประเมินท่ี ๒.๑  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษาอยูในระดับคุณภาพ....... (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๔.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรงุ) 

๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………...............…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปประเด็นการประเมินท่ี 2.2  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอยูในระดับคุณภาพ.......... (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี  
พอใช ตองปรับปรุง) 

๔.2.3 ดานการบริหารจัดการ 
๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………...............…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปประเด็นการประเมินท่ี 2.3  ดานการบริหารจัดการอยูในระดับคุณภาพ.......... (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๔.2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรปุคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………...............…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปประเด็นการประเมินท่ี 2.4  ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยูในระดับคุณภาพ... (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตอง
ปรับปรุง) 

๔.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู   
๔.3.๑ ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........………………............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 
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๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………...............…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปประเด็นการประเมินท่ี 3.๑  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูอยูในระดับคุณภาพ.......... (ดีเยี่ยม   
ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๔.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
๑) ผลสัมฤทธิ์……………………………………………………......………………………….........………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรุปคุณภาพในระดับ........................ (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

๒) จุดเดน……………………………………………………......………………………………………...............…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓) จุดท่ีควรพัฒนา……………………………………………………......………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา…………………………………………….................................……..…............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สรปุประเด็นการประเมินท่ี ๓.๒ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยผลสัมฤทธิ์อยูในระดับคุณภาพ..........
(ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

สรปุผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา......................................... (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

 หมายเหตุ : สถานศึกษานําเสนอผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เรียงลําดับให
ครบถวนในทุกมาตรฐานและประเด็นการประเมิน 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ ๕ 
ผลการปฏิบัติงานที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) 

 
 

สถานศึกษานําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดเปนอยางดี ซ่ึงควรประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก หลักการเหตุผลหรือความสําคัญ
และความเปนมา กรอบแนวคิด กระบวนการหรือแนวทางในการดําเนินการ และผลการดําเนินการหรือผลสัมฤทธิ์ท่ี
เกิดข้ึน 
          สถานศึกษานําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและนําไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไดเปนอยางดี ซ่ึงควรประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก หลักการเหตุผลหรือ
ความสําคัญและความเปนมา กรอบแนวคิด กระบวนการหรือแนวทางในการดําเนินการ และผลการดําเนินการหรือ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึน  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



 

สวนที่ 6 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

สถานศึกษามีแผนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางไร 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 

 



 

ภาคผนวก 
 

- อางอิงท่ีไดรับรางวัลตาง ๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ของการอางอิงในแตละประเด็น 
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