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ค าน า 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา  

ที่จัดการศึกษาน าไปใช้เป็นเป้าหมายหรือกรอบทิศทางในการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาตนเอง   
การก าหนดมาตรฐานการ ศึกษาของสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญที่ สถานศึกษาต้องด าเนินการ  
ต า ม ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า พ .ศ .2561  โ ด ย พิ จ า ร ณ า 
ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา  เพ่ือรองรับการประเมิน
ภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด และรองรับการประเมินภายนอกโดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งสามารถน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
และกระบวนการการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดอัตลักษณ์  
เอกลักษณ์  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ ความโดดเด่นของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ขึ้นมาได้  
เพ่ือความสมบูรณ์ของมาตรฐาน เพ่ือใช้ในการประเมินตนเองของสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ว่าสามารถ
บริหารการศึกษาในสถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่ตั้งเป้าหมายหรือไม่ 
และนอกจากนี้ การก าหนดและประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ยังเป็นข้อมูลส าคัญ  
ที่สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด ยังสามารถน าไปเป็นเป้าหมายในการก ากับดูแล  ตรวจสอบ   
และการประเมินคุณภาพในภาพรวมเพ่ือน าข้อมูลมาใช้วางแผนยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในการที่จะบรรลุ
มาตรฐานการศึกษานั้น 
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ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ 
                 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

        ด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เลขที่ 262 หมู่ 6 ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาบรรลุซึ่งคุณลักษณะ
ตามที่หลักสูตรก าหนดและเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมสนองตอบ
ความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน และวิสัยทัศ พันธกิจ เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา              
และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาว่าด้วยระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพของ
นักเรียน นักศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น ส าหรับใช้ด าเนินงานปละประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายประกาศนี้ 

     ทั้งนี้มีผลการด าเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่  25  มิถุนายน 2561 

 
 
                ดร.ธนภัทร  มั่นคง 
                 ผู้อ านวยการ    
                                วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 



 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561  ได้พิจารณา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตร-วิชาชีพ 
(ปวช.) และระดับการประกาศนียบัตรวิชาชัพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วยมาตรฐานต่างๆ ซึ่งตรงตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในด้านอาชีวศึกษา 3 มาตรฐาน และมาตรฐานเพ่ิมเติมของสถานศึกษา 1 มาตรฐาน  
เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
  1.1 ด้านความรู้ 
  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  มาตรฐานที่ 2 : การจัดการอาชีวศึกษา 
    2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
    2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฎิบัติ 
    2.5 ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา (เพ่ิม)  
  มาตรฐานที่ 3 : การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
  มาตรฐานที่ 4 : ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
    4.1 ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 
 
  เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นมาตรฐานของสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

   ต้ังแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 
     
 
                                                                    ดร.ธนภัทร  มั่นคง 
                                            ผู้อ านวยการ 
                                                       วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ    



 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

 

 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

บทน า 

1. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่ตั้ ง  ตั้ งอยู่ เลขที่  262  หมู่  6  
ต าบลหนองจ๊อม  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50210   หลังจากคณะผู้ก่อตั้งได้ส ารวจ
ความเป็นไปได้ของการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2541 แล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจ จึงได้ก่อก าเนิดขึ้น โดยเริ่มตอกเสาเข็มต้นแรก เมื่อวันที่  4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543  
เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์จนเสร็จสมบูรณ์ และเริ่มเปิดท าการเรียนการสอน  
ในระดับประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในปีการศึกษา 2544 โดยวิทยาลัยมีพิธีเปิด 
อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 โดยมี ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งในปีการศึกษา 2544 นี้นับเป็นก้าวแรกของวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 1 ,101 คน  ในปีการศึกษา 2554  
วิทยาลัยได้จัดการศึกษาครบ 10 ปี และเนื่องมาจาก พรบ.การศึกษา  พ.ศ. 2542  วิทยาลัยฯ จึงเปลี่ยนชื่อ
อย่างเป็นทางการจาก“โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ”เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ” นับจากนั้นเป็นต้นมา   

  
                  

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

หลักคิดพื้นฐานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

นายนวรัต   คณะกะรัต 
ประธานกรรมการบริหาร 

ผบริหาร 

นายเอกชัย    ใจเมคา 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ  
 

นายเกียรติศักดิ์   อยู่ดี  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ผ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายธนภัทร   มั่นคง 
ผู้อ านวยการ 

 

นางสาวเตอืนใจ อารีโรจนนุกูล 
หัวหน้าแผนกบญัช ี

 

นางสาวชญาภา   ลือวรรณ์ 
หัวหน้าแผนกการตลาด 

 

นางสาวศิริขวัญ   จันทร์พลอย 
หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

นางสาวเตือนใจ   อารีโรจนนุกูล 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

นายกานต์  อะตามา 
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ 

 

นายปรีดา  ธงไหล 
หัวหน้างานทวิภาคี 

 

นางสาวรุ่งนภา   ชาญเชี่ยว 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

นายเกียรติศักด์ิ   คนธสิงห์ 
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
 

นายวีระชัย   ใจค าปัน 
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส ์

 

นายชานนทร์  เทพค า 
หัวหน้าแผนกช่างยนต์ 

 

นายเกียรติศักดิ์   อยู่ดี  
 หัวหน้าแผนกไฟฟ้าก าลัง 

 

นางสุวพรรณ ไชยศร ี
หัวหน้างาน 

มาตรฐานการศกึษา 



 

 
 

ปรัชญา 
“บูรณการทางการศึกษา  วัฒนธรรมทางปัญญา  การศึกษาเพ่ือชีวิต” 
วิทยาลัยฯมุ่งจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่เน้นการศึกษาแบบองค์รวมเพ่ือให้ผู้เรียน

สามารถเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิตจริงเข้าสู่
ห้องเรียน จนผู้เรียนสามารถสร้างหรือสรุปเป็นความรู้ของตนเองขึ้นใหม่ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการกระตุ้นให้
ผู้เรียนใช้ความคิดเพ่ือชีวิตที่งอกงามของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

“มุ่งจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 เพ่ือผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะการใช้
ชีวิต ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ภายในปี 2563” 
พันธกิจ (Mission)    

1. ส่งเสริมให้ผู้ เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ          
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมารตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน    
5.  ส่งเสริม ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ

เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
6. สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

7. ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
8. ส่งเสริมการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ

จัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 
10. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ ตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ 
 
 



 

 
 

กลยุทธ์ 
1. สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมารตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

2. เพ่ิมขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

3. สร้างรากฐานให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรั ชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

4. สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ

และกิจนิสัยที่ดี 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร

สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ครุภัณฑ ์

7. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

8. พัฒนาความเข้มแข็งการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

9. สร้างความเป็นเลิศการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 

10. สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 “ เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะการใช้ชีวิต” 
อัตลักษณ์ของนักศึกษา 

“คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้” 
คิดเป็น :  คือผู้มีปัญญา สามารถคิดพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นอย่างมีเหตุผล  
เมื่อคิดเป็นผู้เรียนจะสามารถแยกแยะความดีความชั่วถูกผิด  
เน้นปฏิบัติ : เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งการเรียนวิชาสามัญและวิชาชีพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในวิชาชีพเน้นการสร้างวินัยในการฝึก เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในวิชาชีพอย่างดีเยี่ยม  
จัดการได้  : มุ่งม่ันให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถให้จัดการเรื่องต่างๆ ได้  



 

 
 

ทั้งด้านปัญหาการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางการท างาน ตลอดจนรู้จัก การให้
ความส าคัญกับปัญหาหลัก-ปัญหารอง ก่อน-หลังได้อย่างเหมาะสม  

 
อัตลักษณ์ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา 

คณะช่างอุตสาหกรรม  
สาชาช่างยนต์ : ท างานปลอดภัย  มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี 
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ :  ปลอดภัยเป็นสิ่งน า  ท างานดีมีคุณภาพ   สร้างนวัตกรรมทันสมัย

 สาขาช่างไฟฟ้า : บุคลิกดี   มีทักษะเป็นเลิศ  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ 
คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว : บุคลิกงามตา  ภาษาดี  มีความรอบรู้  สู้งานบริการ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ: นวัตกรรมทันสมัย  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มีมิติทางสังคม 
คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการบัญชี : เชี่ยวชาญการบัญชี  มีมาตรฐานการท างาน ซื่อสัตย์ บริการ ก้าวสู่
มาตรฐานสากล 
สาขาการตลาด : เทคโนโลยีทางการตลาด ที่เลิศ ก่อเกิดนวัตกรรม  ผู้น าทางด้านความคิด 
สร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

  หลักสูตรที่เปิดสอน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ(ปวส.) 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (เปิดสอน 4 สาขาวิชา) 

1. สาขาช่างวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.)  
 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.)  
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง (ปวช.)  
 สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ปวส.) 
3. สาขาวิชาช่างยนต์ (ปวช.)  

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.)  
4. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ (ปวส.)  

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เปิดสอน 3 สาขาวิชา) 
1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระดับ ปวช.)   
2. สาขาวิชาการโรงแรม (ระดับ ปวส.)  
3. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระดับ ปวส.) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  (เปิดสอน 3 สาขาวิชา) 
1. สาขาวิชาการบัญชี (ระดับ ปวช.)   



 

 
 

 สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี (ระดับ ปวส.) 
2. สาขาวิชาการตลาด (ระดับ ปวช.)   
 สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด (ระดับ ปวส.) 
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระดับ ปวช.)   
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระดับ ปวส.) 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี                 

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12              
(พ.ศ.2560-2564) 

Thailand 4.0 โมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง 

ยั่งยืน 

(ร่าง)กรอบทิศทาง
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2574) 

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
ปฏิรูปการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนาก าลังคน 
อาชีวศึกษาสู่สากล   
(พ.ศ.2555-2569) 

นโยบายการจัดอาชีวศึกษา            
(เลขาธิการ สอศ.) 

1. ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

1. คนไทยที่มี
คุณลักษณะเป็นคนไทย
ที่สมบูรณ์ 
2. การลดความเหลื่อม
ล้ าทางด้านรายได้และ
ความยากจน 
3. ระบบเศรษฐกิจมี
ความเข้มแข็งและ
แข่งขันได้ 
4. ทุนทางธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีความ
มั่นคงอาหารพลังงาน
และน้ า 

1. ความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ 
2. ความอยู่ดีมีสุขทาง
สังคม 
3. การยกระดบัคุณค่า
มนุษย์ 
4. การรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. ระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
2. ประชากรทุกช่วงวัย
สามารถเข้าถึงโอกาส
และความเสมอภาคทาง
การศึกษาและการ
เรียนรู้ 
3. ผู้เรียนแต่ละระดับ
การศึกษาได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถ
เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่
ในตัวตนของแต่ละ
บุคคลและมีคุณลักษณะ
นิสัย/พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

1.หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 
2. การผลิตและพัฒนา
คร ู
3. การทดสอบ การ
ประเมิน การประกัน
คุณภาพและการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา 
4.  ผลิต พัฒนาก าลังคน
และงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ 
5. ICT เพ่ือการศึกษา 
6. การบริหารจัดการ 

1. มุ่งสร้าง/ผลิต
ก าลังคนอาชีวศึกษาให้
ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
2. พัฒนาปริมาณและ
คุณภาพของครู
คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้าน 
อาชีวศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ใหม่ 
4. การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการใหม่ 

1. หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน
การวัดผลประเมินผล 
2. ผลิตพัฒนาครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตพัฒนาก าลังคน
รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสทาง
การศึกษา การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

สังเคราะห์นโยบายที่ส าคัญๆเพื่อน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



 

 
 

 

 
 
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี                 

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12              
(พ.ศ.2560-2564) 

Thailand 4.0 โมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง 

ยั่งยืน 

(ร่าง)กรอบทิศทาง
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2574) 

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
ปฏิรูปการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนาก าลังคน 
อาชีวศึกษาสู่สากล   
(พ.ศ.2555-2569) 

นโยบายการจัดอาชีวศึกษา            
(เลขาธิการ สอศ.) 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

5. มีความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตยสังคม
ปลอดภัยสามัคคีสร้าง
ภาพลักษณ์ดีและเพ่ิม
ค ว า ม เชื่ อ มั่ น ข อ ง
นานาชาติต่อประเทศ
ไทย 
6. มีระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ทั น ส มั ย โ ป ร่ ง ใ ส
ตรวจสอบได้กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วม
จากประชาชน 
 

 4. ภาคการศึกษามี
ทรัพยากรและทุนที่
เพียงพอส าหรับการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
5. สถานศึกษามีระบบ
การบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

  5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 



 

 
 

 

ประเด็นการพิจารณา 

กรอบ
ยุทธศาสตร์

ชาติ 
ระยะ 20 ปี                 
(พ.ศ.2560-

2579) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 
ฉบับที่ 12              

(พ.ศ.2560-
2564) 

Thailand 
4.0 โมเดล
ขับเคลื่อน

ประเทศไทยสู่
ความมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(ร่าง)กรอบ
ทิศทาง
แผนการ
ศึกษา

แห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 

2574) 

จุดเน้น 6 
ยุทธศาสตร์

ปฏิรูป
การศึกษา

กระทรวงศึกษ
าธิการ 

ยุทธศาสตร์การ
ผลิตและพัฒนา

ก าลังคน 
อาชีวศึกษาสู่

สากล        
(พ.ศ.2555-

2569) 

นโยบายการ
จัดอาชีว 
ศึกษา            

(เลขาธิการ 
สอศ.) 

 

1. ด้านความมัน่คง        3/7 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน        3/7 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน        7/7 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ทางสงัคม 

       3/7 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

       3/7 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        7/7 

7. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ        4/7 
8. ผลิต พัฒนาก าลงัคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ 

       3/7 

9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา        2/7 

สรุปประเด็นส าคัญๆของนโยบายต้นสังกัดและนโยบายของชาติ 



 

 
 

จัดกลุ่มประเด็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศและต้นสังกัดสู่การก าหนดทิศทางการ

จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นนโยบาย / ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศและสังกัด 

ประเด็นใหญ่ ประเด็นย่อย 

1.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1. ด้านความมั่นคง 

2. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

3. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

 
4. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
5. ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

 6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สภาพแวดล้อมภายนอกวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

ปัจจัยภายในหน่วยงาน จุดแข็ง (S) จุดอ่อน(W) 

1. โครงสร้างองค์กร (Structure) 
1. มีโครงสร้างองค์กรที่ปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของสถานศึกษา 
2. มีความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชาและสั่งการ รวมถึงการ
ตัดสินใจ 

1.โครงสร้างการท างานไม่เป็นไปตามระเบียบของอาชีวศึกษาของภาครัฐ 

2. ระบบปฏิบตัิงาน (System) 
1. มีระบบการบริหารงานบุคลทีช่ัดเจนในการปฏิบัต ิ
2. มีระบบการเงินทีช่ัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1. ขาดความต่อเนื่องเพราะเปลีย่นงานบ่อย 

3. จ านวนบุคลากร (Staff) 
 

1. จ านวนครูที่สอนสายวิชาชีพมีเพียงพอ 1. จ านวนครูขาดแคลนในกลุ่มวชิาสามัญ 
2. หาครูที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขายาก 
3. ครูไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 
4. บุคลากรสายสนบัสนนุไม่เพียงพอ 

4. ความสามารถของบุคลากร 
(Skill) 

1. ครูวัยหนุ่ม-สาวพร้อมเรียนรู้และพัฒนา 
2. บุคลากรมีความสามารถและมีคุณภาพในความหลากหลาย 
    ของงาน 

1. ครูขาดทักษะในการเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
2. การเคลื่อนย้ายของบุคลากรระหว่างภาคเรียน 

5. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์องคก์ร 
(Strategy) 

1. มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตัิการประจ าปีอยา่งชดัเจน 
2. มีแผนงานแตล่ะส่วนงานอยา่งชัดเจน 

1. ขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนอย่างถูกต้องมีน้อย 

6. รูปแบบการบริหาร (Style) 1.  ผู้บริหารสามารถท างานได้หลากหลาย 1.  วิทยาลัยฯ บางแห่งใช้การบริหารแบบครอบครัวท าให้การบริหารแบบรวมอ านาจ 

7. วิสัยทัศน์ /ค่านิยมร่วมใน
การปฏืบัติงาน (Share values) 

1. เน้นการมีส่วนร่วมในการท างานทุกระดบั 
2. มีวัฒนธรรม  คุณภาพ เพื่อแข่งขันทางการตลาด 

 



 

 
 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยภายในหน่วยงาน จุดแข็ง (S) จุดอ่อน(W) 
1. ลูกค้าหรือบริการ 
(Customer) 

1. ได้ผู้เรียนที่ต้องการอยากเรียนเพราะไม่มีการสอบเข้า 
2. ผู้ปกครอง เชื่อมั่นในระบบการติดตามช่วยเหลือ 

1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนน้อย 
 

2. การเมือง  (Politic) 
1. ได้รับโอกาสจากนโยบายการรวมกันของอาชีวศึกษา
รัฐบาล 
2. การส่งเสริมผู้เรียนในการเรียนต่อสายอาชีพมากขึ้น 

1.  ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง 

3. เศรษฐกิจ (Economic) 
1. หาความร่วมมือแหล่งเงินทุนจากภายนอกมาพัฒนา 
2. ได้รับสนับสนุนเพิ่มเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

1. ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนเพ่ิม 
2. เงินอุดหนุนไม่เพียงพอ 
3. รายได้ผู้ปกครองมีผลต่อการเรียนต่อเอกชน 

4. สังคม  วัฒนธรรม  
สิ่งแวดล้อม (Social Culture 
and Environment) 

1.  ผู้ปกครอง เข้าใจการเรียนในสายอาชีพมากขึ้น 
2.  ใช้ Social Network มาช่วยในการจัดท าการตลาด 

1. ค่านิยมของผู้ปกครอง และผู้เรียน คิดว่าการเรียนในสายอาชีวศึกษา
รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า 
2. การใช้สื่อมีผลกระทบต่อสถานศึกษาอย่างมากในทางลบ 

5. เทคโนโลยี (Technology) 
1.  การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ 
2.  การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 

1.  ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อเทคโนโลยี มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

 



 

 
 

สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน 
(ตามเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา) 

วิธีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนด คือการวางแผนงานของสถานศึกษา 
ใช้การจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นั กศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและมีเป้าประสงค์ ที่ชัดเจน และมีการก าหนดตัวชี้วัดโดยเทียบเคียง 
กับมาตรฐานอาชีวศึกษา มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม โครงสร้าง  เพ่ือน าการปฏิบัติโดยผู้เกี่ยวข้อง 
เป็นผู้เสนอแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการก ากับติดตาม 

การน าแผนสู่การปฏิบัติ ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และด าเนินงานตามแผนมีกลไกการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ จากผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะ ๆ ตามตารางที่ก าหนด  

การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สถานศึกษา
มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุม ก ากับ นิเทศ และประเมินการด าเนินงาน  มีการจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานในแต่ละโครงการและรายงานผลต่อที่ประชุม 

การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการน าผลการประเมินมาจัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเอง 
เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และการจัดประชุมเพ่ือการระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป หากผลการประเมินปรากฏว่ามาตรฐานการศึกษาด้านใดมีการด าเนินงานไม่เป็นไป  
ตามเป้าหมายที่ก าหนด สถานศึกษาจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนา ปรับปรุ ง โดยมีการก าหนดยุทธวิธี 
แผนปฏิบัติการ ระยะเวลาการด าเนินการ ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานและวิธีการติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาปรับปรุงดังกล่าวจะน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบทุกครั้งก่อนน าสู่ 
การปฏิบัติพัฒนาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
เป้าประสงค์ของพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ประเด็นพันธกิจ กลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้น 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ    
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมารตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

1. สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบตัิ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมารตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 2. เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. สร้างรากฐานให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 4. สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

5. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

5. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน    

6. สนับสนุนงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์  อย่างเต็มศักยภาพและมีป ระสิทธิภาพ 

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 

7. ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 7. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
8. ส่งเสริมการท าความร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

8. พัฒนาความเข้มแข็งการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

9. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย           
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 

9. สร้างความเป็นเลิศการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สารณชน 

10. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ 

10. สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ 



 

 
 

 

กลยุทธ์ของการพัฒนาสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ในการพัฒนา 

1. ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จ

จริงตามหลักการ ทฤษฏีและแนวปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวของ

กับสาขาวิชาที่เรียน 

2. ท างานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง 

3. เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ
การศึกษา       

1.สร้างศักยภาพผู้เรียน มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตาม

หลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาที่เรียนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา               

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีทักษะท่  ีจ าเปนใน

ศตวรรษท่ี 21  

2. ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

3. สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิต

อยูรวมกับผู อ่ืนได อยางมีความสุขตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี       

2. เพ่ิมขีดความสามารถให้ผู้ เรียนมีทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษ ที ่21 

1. ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

2. ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย 

3. เคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

4. มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

5. มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดลอม 

3. สร้างรากฐานให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับ

ความตองการของผู เรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน 

2. มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม     

หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  

4. สร้างกลไก การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ด ี



 

 
 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ในการพัฒนา 

โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 

1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตาม

เกณฑที่ก าหนด 

2. ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบต่อเนื่องเพ่ือ เปนผู      

พรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

3. จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ 

4. ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัย

ท างานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละ

ระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาและ 

5. การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร     

6. สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาใหถูกตองครบถวนสมบูรณ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน  ชุมชน  สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน    

1. สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร 

2. สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่  หองเรียน หอง

ปฏิบัติการ โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบริการ 

3. สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ          

4. ครุภัณฑ ์

5. งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพ

และมีประสิทธิภาพ 

6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านจัดการ

บุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 

 

 

 

 

 



 

 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ในการพัฒนา 

1. สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหาร

จัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หนวยงานตนสัง

กัดหรือหนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย 

2. โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียนรวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน

จากผูปกครองชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

7. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา  ตามนโยบาย

ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

1. สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน 

องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการจัด

การศึกษา 

2. การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  

3. การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยี      
ที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคม แหง     
การเรียนรู้ 

8. พัฒนาความเข้มแข็งการท าความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 

องค์กรต่าง ๆ ทั้ งในประเทศและต่างประเทศในการจัด

การศึกษา เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค์ งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน 
องคกรตางๆ  ที่ ส ามารถน า ไป ใช ประโยชน ไดตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพรสูสาธารณชน 

9.สร้างความเป็นเลิศการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่สู่สารณชน 
 

1. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอัตลักษณ์
ของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาของสถานศึกษา ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ 

10.สร้างศักยภาพให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ตามกลยุทธ์ของพัฒนาสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย ข้อพิจารณา 
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู  

ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ 

ทฤษฏี  และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือ

ท างาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

1.1.1  สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจจาก

สถานประกอบการ  ตอคุณ ภาพของผู ส า เร็จ

การศึกษาเปนรายบุคคลด้านความรู้  

ร้อยละของผลการส ารวจความพึงพอใจจากสถาน

ประกอบการตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษามีความรู เกี่ยวกับขอเท็จจริง ตาม

หลักการ ทฤษฏี  และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างานที่ได้รับการตอบ

กลับจากสถานประกอบการ 

1.1.2 สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผูส าเร็จ

การศึกษาด้านความรู เกี่ ยวกับขอเท็จจริงตาม

ห ลั ก ก า ร  ท ฤ ษ ฏี แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ ต า ง ๆ                   

ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน ท างานโดยเนนความ

รูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา   

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผูส าเร็จการศึกษา

ด้านความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฏี

และแนวปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน 

ท างาน โดย เน นความรู เชิ งท ฤษ ฏี  และห รือ             

ขอเท็จจริงเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษา

แตละระดับการศึกษา ได้รับผลคะแนนการประเมิน

ไม่น้อยกว่า 4.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
  



 

 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย ข้อพิจารณา 
 1.1.3 ผูส าเร็จการศึกษามีผลคะแนนการสอบ V-net 

ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ 
ร้อยละผูส าเร็จการศึกษาที่สอบ V-net มีผลคะแนน
ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ  

1.1.4 ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมผ่าน

เกณฑ์ท่ีก าหนด          

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไม่น้อยกว่า 2.00 เทียบกับจ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย

ที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 

1.1.5 ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลประเมินหมวดทักษะชีวิต

คะแนนเฉลี่ยสะสมผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด          

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม

หมวดทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 2.00 เทียบกับจ านวน

ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย ข้อพิจารณา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช   

ผูส าเร็จการศึกษามีทักษะที่ จ าเปนในศตวรรษที่  21 ทักษะ

วิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

แตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และ

การด ารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.2.1 สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจต

อคุณภาพของ ผูส าเร็จการศึกษาดานทักษะและการ

ประยุกตใช้ 

ร้อ ยละของผลการส ารวจ ความ พึ งพอใจ จากสถาน

ประกอบการตอคุณภาพของผูส าเร็จการศึกษามีทักษะ          

ที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต        

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่ได้รับการตอบกลับ

จากสถานประกอบการ 

1.2.2 สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผูส าเร็จ

การศึกษามีทักษะที่ จ าเปนในศตวรรษที่  21 

ทั กษะวิช าชีพ  และทั กษะชี วิ ต เป น ไปตาม 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผูส าเร็จการศึกษามีทักษะ    

ที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต       

เปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ได้รับผลคะแนน

การประเมินไม่น้อยกว่า 4.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐาน

วิชาชีพ 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ        

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เทียบกับจ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย         

ที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร 

 
 
 
 



 

 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย ข้อพิจารณา 
ประเด็นการพิจารณาที่  1.3 ดานคุณ ธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค   

ผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณของชาติ

ไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู อ่ืน มีความรับผิดชอบตาม

บทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอม 

1.3.1 สถานศึกษาไดมีการส ารวจความพึงพอใจ ตอคุณภาพ

ของผูส าเร็จการศึกษาเปนรายดานคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

ร้อยละของผลการส ารวจความพึงพอใจจาก

สถานประกอบการตอคุณภาพของผูส าเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณธรรมอัตลักษณ์

ของสถานศึกษา ที่ได้รับการตอบกลับจาก

สถานประกอบการ 

1.3.2 สถานศึกษาได้รับผลการประเมินผูส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพตาม

คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผูส าเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์

ของสถานศึกษาที่  ได้รับผลคะแนนการ

ประเมินไม่น้อยกว่า 4.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.3.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ

พัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ด้าน  

ร้อยละของผู้ ส า เร็ จการศึ กษาเข้ าร่ วม

โครงการส่ ง เสริมการพัฒ นาคุณ ธรรม           

อัตลักษณ์ 5 ด้าน 
  



 

 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย ข้อพิจารณา 
 1.3.4 ผู้ ส าเร็จการศึกษาได้ เข้าร่วมกิจกรรมการรักษา

เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน 

มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตาม ระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิต

สาธารณะ และมีจิตส านึกรักษสิ่งแวด     ลอม 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมครบ

ทุกกิจกรรม 

1) กิจกรรมการรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  

2) กิจกรรมเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของ

ผูอ่ืน  

3) กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบตาม

บทบาทหนาที่ ของตน เองตามระบอบ

ป ระช าธิ ป ไตย อัน มี พ ระม ห ากษั ต ริ ย           

ทรงเปนประมุข  

4) กิจกรรมจิตสาธารณะ  

5) กิจกรรมจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอม  

6 ) กิ จ กรรมท ะนุ บ ารุ งศ าสน า ศิ ล ป ะ 

วัฒนธรรม 

7) กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

8) จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการด ารงตน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 



 

 
 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย ข้อพิจารณา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผู

เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงานมีการปรับปรุงรายวิชาเดิม 

หรือก าหนดรายวิชาใหม หรือ  กลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของ เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานโดยความร่วมมือกับ

สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลอง

กับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน  

ร้อยละของรายวิชาที่ พัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ ที่สอดคลองกับความ ตองการของ    

ผู เ รี ย น  ชุ ม ช น  ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร

ตลาดแรงงาน  

2.1.2 สถานศึกษามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม ที่สอดคล

องกั บ ค วาม  ต อ งก ารขอ งผู เรี ย น  ชุ ม ชน  สถ าน

ประกอบการตลาดแรงงาน 

ร้อยละของสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตอง

การของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑที่ก าหนด  

ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ        ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดาน

คุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียน เปนส าคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัย

เรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  แตละ

ระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละ หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดู

แลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

2.2.1 สถานศึกษา มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา เป็นผู้ที่จบ

การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือเป็นผู้ที่

ได้ เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรง หรือ

สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 

ร้อยละของจ านวนครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา เป็น

ผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่

สอน หรือเป็นผู้ที่ ได้ เข้ารับการศึกษาหรือ

ฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรง หรือสัมพันธ์กับรายวิชา

ที่สอน 



 

 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย ข้อพิจารณา 
 2.2.2 สถานศึกษามีจ านวนครูตามเกณฑ์มาตรฐาน

อัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

ร้อยละของสาขาวิชาที่มีจ านวนครูต่อสัดส่วน

ของนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลัง

ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา(1:30) 

2.2.3 สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับ

การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของจ านวนครูที่ ได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุน ให้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ 

ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่น้อย

กว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

2.2.4 สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้รับ

การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  

ร้อยละของจ านวนครูที่ได้รับการพัฒนาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 2ครั้งต่อปีการศึกษา 

2.2.5 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูทุกคน

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณา

การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของจ านวนครูที่จัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและ

บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
  



 

 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย ข้อพิจารณา 
 2.2.6 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูทุกคนมี

การวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

ร้อยละของจ านวนครูที่มีการวัดและประเมินผล

การเรียนตามสภาพจริง 

2.2.7 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้มี

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน เพ่ือเป็น

ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

ร้อยละของจ านวนครูที่ได้รับการนิเทศการสอน 2 

ครั้งต่อภาคเรียน 

2.2.8 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจการจัดการ

เรียนการสอนจากนักศึกษา 

ร้อยละของจ านวนครูที่นักศึกษาประเมินความพึง

พอใจไดร้ะดับคะแนนไม่น้อยกว่า 4.00 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาบริหารบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่ง

เรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์  และงบประมาณของ

สถานศึกษาท่ีมอียู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.3.1 สถานศึกษาจัดให้มีจ านวนบุคลากรตามเกณฑ์

มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จ านวนบุคลากรต่อจ านวนครูที่ได้รับการบรรจุ

ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.3.2 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้ศึกษา

ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือ

วิชาชีพที่ตรงกับภาระหน้าที่งาน  

ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ ได้ศึกษาฝึกอบรม 

ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือ

วิชาชีพที่ตรงกับภาระหน้าที่งาน ไม่น้อยกว่า 10 

ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
  



 

 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย ข้อพิจารณา 
 2.3.3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจด้าน

สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด 

เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากครูปละบุคลากร 

นักศึกษา และผู้ปกครอง ในด้านสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์

ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และ

ปลอดภัย 

2.3.4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจด้านอาคาร

สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย

บริการและอ่ืน ๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความ

ปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

ผลการประเมินความพึ งพอใจจากครูปละบุคลากร 

นักศึกษา และผู้ปกครอง ในด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอ่ืน ๆ ให้มี

สภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย 

สวยงาม 

2.3.5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทางการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

2 .3 .6  ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น

การงบประมาณเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์

วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ ์

ร้อยละของงบประมาณ เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม       

ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง

ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ครุภัณฑ์ ของงบด าเนินการของสถานศึกษา 



 

 
 

 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย ข้อพิจารณา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ 

สถานศึกษามีความส าเร็จ ในการด าเนิ นการบริหารจัดการ

สถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงาน

ที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม 

สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่

เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

2.4 .1 สถานศึกษามีการด าเนิ นการบริหารจัดการ

สถานศึกษา         

ตามนโยบายส าคัญของหนวยงานตนสังกัด 

ร้อยละของจ านวนโครงการที่สถานศึกษาท าตาม

นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

2.4.2 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหาร

จัดการสถานศึกษาตามนโยบายส าคัญของหนวยงานตนสัง

กัด 

ร้อยละของจ านวนโครงการตามนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัดที่ประสบความส าเร็จตาม

เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละโครงการ 

2.4.3 สถานศึกษาได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตร ตาม

นโยบายส าคัญของหนวยงานตนสังกัด 

สถานศึกษาได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตร ตาม

นโยบายส าคัญของหนวยงานตนสังกัดอย่างน้อย 

1 โครงการ 

2.4.4 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับภา คี

เครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน 

จ านวนภาคีเครือข่ายที่ท าท าความร่วมมือในการ

พั ฒ น าก ารจั ด ก ารศึ ก ษ าร่ ว ม กั น  (ชุ ม ช น 

สถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงาน

ราชการ) 
  



 

 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย ข้อพิจารณา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2.5 ระบบประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการ

ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

2.5.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีหน้าที่

รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

ร้อยละของจ านวน. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน

สถานศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2.5.2 สถานสถานศึกษามีการด าเนินการตามระบบ

ประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

จ านวนการประชุมการวางแผนการติดตามการ

ด าเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษา        

ต่อภาคเรียน 

2.5.3 การประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย ข้อพิจารณา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคม
แหงการเรียนรู  
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ 
ทั้ งในประเทศและตางประเทศในการจัด การศึกษา การจัด
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู   การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียน
และคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู    

3.1.1 สถานศึกษามคีวามรวมมือกับบุคคล ชุมชน        
องคกรตาง ๆ ในประเทศ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

จ านวนโครงการที่สถานศึกษามีความร่วมมือกับ

บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ในประเทศ ในการ

บริการทางวิชาการและวิชาชีพ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1.2 สถานศึกษามคีวามรวมมือกับบุคคล ชุมชน องค
กรตาง ๆ กับต่างประเทศ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

จ านวนโครงการที่สถานศึกษามีความร่วมมือกับ
บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ กับต่างประเทศ ในการ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3.2 ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสราง
สรรค งานวิจัย  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยโดยผูบริหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกร 
ตาง ๆ ท่ีสามารถน าไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผย
แพรสูสาธารณชน 

3.2.1 สถานศึกษาส่งเสริม ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนางานนวัตกรรมสิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย   

ร้อยละของจ านวนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาที่จัดท างานนวัตกรรมสิ่ ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  สามารถน าไปใช

ประโยชนไดตามวัตถุประสงค ์

3.2.2  ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
งานวิจัย ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน 

ร้อยละของผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสราง

สรรค งานวิจัย ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ

บุ ค ล าก รท างก ารศึ กษ า ได้ รั บ ก าร เผ ยแพ รสู

สาธารณชน เทียบกับจ านวนของผู้บริหารสถานศึกษา 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
  



 

 
 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย ข้อพิจารณา 
 3.2.3 สถานศึกษาส่งเสริม ให้นักศึกษาท านวัตกรรมสิ่ง

ประดิษฐงานสรางสรรค งานวิจัย 
ร้อยละของจ านวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสราง

สรรค งานวิจัย สามารถน าไปใชประโยชนไดตาม

วัตถุประสงค์ 

3.2.4 ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
งานวิจัย ของนักศึกษาได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน 

ร้อยละของผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสราง

สรรค งานวิจัย ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของแต่ละ

ระดับการศึกษาได้รับการเผยแพรสูสาธารณชน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

มาตรฐานที่ 4 ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ 

ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย ข้อพิจารณา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 4.1  คุณลักษณะของผู้เรียนที่สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์สาขาวิชาชีพ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ

พัฒนาอัตลักษณ์ของผู้ เรียนในแต่ละสาขาวิชาของสถานศึกษา        

ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

4.1.1 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา        

อัตลักษณ์ของผู้เรียน 

ร้อยละของสาขาวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนา        

อัตลักษณ์ของผู้เรียน 

 4.1.2 นักศึกษาในสาขาวิชาผ่านการประเมินผลการ
พัฒนาอัตลักษณ์ของสาขาวิชา 

ร้อยละของนั กศึ กษาในสาขาวิช าผ่ านการ

ประเมินผลการพัฒนาอัตลักษณ์ของสาขาวิชาทุก

ภาคเรียน 

 

 
 


