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เอกสารแนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี  30  มกราคม   2549) 
   

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

อุดมการณและหลักการในการจัดการอาชวีศึกษา 
           

           อุดมการณที่สําคัญในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ  คือ  การพัฒนา
กําลังคนระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี  เพื่อใหเกิดคุณภาพตามสมรรถนะ
อาชีพที่กําหนดไว  โดยจัดในสถานศึกษาของรัฐ  สถานศึกษาของเอกชน                           สถาน
ประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ อยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
แผนการศึกษาชาติ  ปรัชญาการอาชีวศึกษา ภายใตการสนับสนุนทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพใหมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ 

 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 และนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลใหยึด
หลักการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรยีนรู      และเพื่อใหคนไทยทั้งปวง
ไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต    อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู  สามารถพึ่งตนเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 

  

 เพื่อใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการในการจัดการอาชีวศึกษาดังกลาว จึงไดกําหนด
มาตรฐานและตัวบงชี้เพื่อใชเปนเกณฑในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล สําหรับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน  6  มาตรฐาน 34  ตัวบงชี้  ไดแก 

 

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชพี 

มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสงัคม 

 มาตรฐานที่ 5  นวัตกรรมและการวิจัย 

 มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนาํและการจัดการ 

                 /มาตรฐานที่ 1... 
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มาตรฐานที่  1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
 
 

  
  ขอกําหนด  1.1   
  ความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
 ตัวบงชี้   

1.  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป 
 

  ขอกําหนด  1.2   
  ความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถนํามา
ประยุกต ใชในงานอาชีพได 
 ตัวบงชี ้  
 2.  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

 

ขอกําหนด 1. 3   
 ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  ตัวบงชี้   
  3.  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการใชภาษาสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และ
การสนทนา ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 

  ขอกําหนด 1. 4   
  ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพได
อยางเหมาะสม 
 ตัวบงชี ้             

 4. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

 

ขอกําหนด  1.5   
  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมนุษย
สัมพันธท่ีดี 
 
                    /ตัวบงชี้.... 
 

ขอกําหนด 1  สถานศึกษาควรจัดการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในเรื่องตอไปน้ี 
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      ตัวบงชี้  
  5.  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพ          
ที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 

  ขอกําหนด  1. 6   
  ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และหลักสูตรสําหรับผูสําเร็จการศึกษา 
  ตัวบงชี ้  
  6.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา 

 7.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

  ขอกําหนด  1. 7   
  ความรูและทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและการประกอบอาชพีอิสระ 
  ตัวบงชี ้  
  8.  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาตอภายใน 1 ป 
 

ขอกําหนด  1.8   
  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจ 
  ตัวบงชี้         
  9. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ดาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 
 
มาตรฐานที่  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 
 
   

  ขอกําหนด 2.1  
  รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน 
 ตัวบงชี ้          
 10.  ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มกีารพัฒนาตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน 
 
        /ขอกําหนดที.่.. 

ขอกําหนด  2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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  ขอกําหนด 2.2   
  จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญโดยสงเสรมิใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาตแิละเต็มตามศักยภาพ   
                               ตัวบงชี ้
  11.ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญใน
การฝกทักษะวิชาชีพ  มีการฝกปฏิบัติจริง  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มตามศักยภาพและพึง
พอใจตอคุณภาพการสอน 
  ตัวบงชี้ 
  12. รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม 
   

  ขอกําหนด 2.3   
  จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชา 
  ตัวบงชี ้         
  13.  ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
 

  ขอกําหนด  2.4   
  จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบตัิงาน สถานที่ศึกษาคนควาใหเหมาะสมกับสาขาวชิา 
ท้ังในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอ่ืน ๆ 
  ตัวบงชี ้          
 14.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน   
หองปฏิบัติการ  ศูนยวิทยบริการโรงฝกงาน  พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรู และเกิดประโยชนสูงสุด 
 

  ขอกําหนด 2.5   
  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู  
  ตัวบงชี้     
  15.ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ในสถานศึกษา 
 

  ขอกําหนด  2.6   
  พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เก่ียวของอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 
          /ตัวบงชี้.... 
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  ตัวบงชี้           
 16.  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพฒันาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 
 

  ขอกําหนด 2.7  
  ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมกันจัดการศึกษาท้ังในระบบ
และทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ 
                               ตัวบงชี ้
   17. จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
  18. จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
  19. จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสวนรวม
ในการพัฒนาผูเรียน 
 20. อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒดิานวิชาชพีตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
 21.  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
 
มาตรฐานที่  3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

   
 
  ขอกําหนด 3. 1  
  จัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  ตัวบงชี ้
 22. จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา 
  23. จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน 
    24. รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 
       

  ขอกําหนด  3. 2  
  จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
  ตัวบงชี ้
  25. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 
 
           /ขอกําหนด... 

ขอกําหนด  3   สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม  ดังนี้ 
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  ขอกําหนด 3.3  
  จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
  ตัวบงชี ้
  26. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่งเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมวัฒนธรรม 
ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
มาตรฐานที่  4 การบริการวิชาชีพสูสังคม 
 
 
 

   
  ขอกําหนด 4.1   
  บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม องคกร ท้ังภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 
  ตัวบงชี ้
 27. จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 
 

  ขอกําหนด 4.2  
  จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลองกับแผนการ
บริการวิชาชีพท่ีกําหนด 
 ตัวบงชี ้
 28. รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชนตองบประมาณทั้งหมด 
 
 
 
 
 

/มาตรฐานที่… 
 
 

ขอกําหนด  4  สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางในการดูแลผูเรียนและจัดกิจกรรม  ดังนี้ 
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มาตรฐานที่  5 นวัตกรรมและการวิจยั 
 
 
 

  
  ขอกําหนด 5.1   
  สงเสริม  สนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐงานวิจัย  และ
โครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
  ตัวบงชี ้
  29. จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐงานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศซึ่งนําไปสูการ
แขงขันในระดับชาติ 
 

  ขอกําหนด 5.2   
  จัดสรรงบประมาณในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  
และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
 ตัวบงชี ้
 30. รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัย และโครงงานตองบประมาณทั้งหมด  
 

  ขอกําหนด 5.3  
  จัดการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ        งานวิจัย  
และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
  ตัวบงชี้ 
  31.จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  
งานวิจัย  และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
 
มาตรฐานที่  6 ภาวะผูนําและการจัดการ 
 
 
 

   
  ขอกําหนด  6.1  
  ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา และหนวยงาน  หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
   

/ตัวบงชี้… 

ขอกําหนด  5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ดังนี้ 

ขอกําหนด  6 ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษาในสถานศึกษา  ดังนี ้
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  ตัวบงชี้ 
  32. ระดับคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธ
ศาสตรและการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
          

  ขอกําหนด 6.2  
  จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ  
 ตัวบงชี ้
 33. รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
          

  ขอกําหนด  6.3  
  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม 
  ตัวบงชี ้
  34. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ      สถานศึกษาควรใชมาตรฐานการอาชีวศกึษาซึ่งมี 6 มาตรฐานดังกลาวในการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในตั้งแตปการศกึษา 2549 


