
นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร 
 
 

1. เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยดึคุณธรรมน าความรู้  
2. มุ่งมัน่ท่ีจะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนให้กวา้งขวางทัว่ถึง  โดยค านึงถึงการ

พฒันาคุณภาพ  มาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 
3. เสริมสร้างความตระหนกัในคุณค่าของ  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  มีความสมานฉนัท ์ สันติ

วธีิ  ประชาธิปไตย  พฒันาคนโดยใชคุ้ณธรรม  ของกระบวนการเรียนรู้  ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือ  ของ
สถาบนัครอบครัว  ชุมชน  สถาบนัทางศาสนาและสถานศึกษา 

4. การจดัการศึกษาจะเนน้การกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและทอ้งถ่ินรวมทั้งการมี
ส่วนร่วมของ  ประชาชนและภาคเอกชน  เพื่อใหก้ารศึกษามีความรู้สู่สังคม  คุณธรรม  คุณภาพ  
สมรรถภาพ  และประสิทธิภาพ 

 

นโยบาย  12  ข้อ  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 

1. การเพิ่มปริมาณผูเ้รียน 
2. การจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมธัยม 
3. การเทียบโอนประสบการณ์  คุณวุฒิวชิาชีพและมาตรฐานอาชีพท่ีน าสู่การปฏิบติั 
4. หลกัสูตร  3  แนวทาง  (ใช ้ ซ่อม  สร้าง) 
5. ปรับวธีิเรียน  เปล่ียนวธีิสอน  ปฏิรูปวธีิสอบ 
6. ความร่วมมือกบัสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ 
7. การสร้างผูป้ระกอบการใหม่ 
8. การพฒันาอาชีพแบบบูรณาการ 
9. คุณธรรมน าวชิาชีพ 
10. ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ  การเงินและบุคลากร 
11. การศึกษาดูงานของนกัศึกษา  (ปวช.1  และ  ปวส.1) 
12. การจดัการความรู้ 

 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : เร่งรัดการผลติและพฒันาคุณภาพมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา 

ใหค้วามส าคญักบัสถานศึกษา ครูอาจารยแ์ละกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
เพื่อสร้างผูส้ าเร็จการศึกษาและฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานทั้งในระดบัประเทศและระดบัอาเซียน 
พฒันาสถานศึกษาใหมี้ความทนัสมยัไดม้าตรฐานทั้งดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลยี มีความเช่ือมโยงกบั
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะ ค่านิยมการท างานและการประกอบอาชีพตามความตอ้งการของการพฒันา
เศรษฐกิจและตามความถนดัและความสนใจ ท าใหเ้กิดความนิยมในการเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน   โดยมี
กลยทุธ์หลกัคือ 

          1. พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา                     
          2. พฒันาคุณภาพและสมรรถนะผูเ้รียนใหเ้ป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ             
และภูมิภาคอาเซียน  
          3. สร้างและพฒันามาตรฐานหลกัสูตร  กระบวนการจดัการเรียนการสอนการนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง   

          4. สนบัสนุนทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษาอยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
          5. สนบัสนุนการจดัตั้งศูนยคุ์ณวฒิุวชิาชีพแห่งชาติ (NQF) 
          6. เพิ่มสัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษา  โดยส่งเสริมภาพลกัษณ์การอาชีวศึกษาใหบ้ริการสังคมใหเ้กิด
ค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา 
           7. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อบ่มเพาะผูป้ระกอบการรุ่นใหม่การอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวชิาชีพอย่างเสมอภาค 

                     พฒันารูปแบบการจดัการอาชีวศึกษาท่ีความหลากหลายและง่ายต่อการเขา้ถึงการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมและสนบัสนุนปัจจยัเอ้ือ สร้างแหล่งเรียนรู้ดา้นวชิาชีพใหก้บัประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกเพศ 
ทุกวยั สามารถเรียนรู้อยา่งยดืหยุน่ทั้งเวลา สถานท่ี และวธีิการ สอดคลอ้งกบัวถีิการด าเนินชีวติ สร้างให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติกบัประชาชน เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาศกัยภาพการท างานและ
ประกอบอาชีพ เป็นการยกระดบัคุณภาพชีวติและสร้างการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  โดยมีกลยทุธ์หลกัคือ 



                     1. ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพดว้ย  รูปแบบท่ีหลากหลาย
ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และทวภิาคี 
                     2. พฒันาศกัยภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวชิาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
                     3. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหป้ระชาชน  ในการสร้างงาน  สร้างรายได ้
                     4. จดัการศึกษาวชิาชีพท่ีสร้างโอกาสแก่ผูด้อ้ยโอกาส  คนพิการ  ผูสู้งอาย ุ
                     5. ส่งเสริมใหมี้การสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียนและลดภาระค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : พฒันาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลางและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมุ่งเตรียม
ความพร้อม  การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  อย่างมีคุณภาพ 

                     กระจายอ านาจการบริหารจดัการไปสู่สถาบนัการอาชีวศึกษาตามเจตนารมยข์อง พ.ร.บ.
อาชีวศึกษา พศ. 2551  พฒันาการบริหารจดัการในส่วนกลางใหส้อดคลอ้งตามการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ(PMQA) สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัการบริหารจดัการสถานศึกษา พฒันาระบบ
ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการด าเนินงานจดัการอาชีวศึกษาเพื่อให้เป็นกลไกส าคญัในการ
ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพมาตรฐาน อยา่งต่อเน่ือง  โดยมีกลยทุธ์หลกัคือ 

                     1. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ  
                     2. ส่งเสริมการกระจายอ านาจการบริหารจดัการสู่สถานศึกษาและสถาบนัการอาชีวศึกษา 
                     3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใชท้รัพยากรร่วมกนั 
                     4. สนบัสนุนการบริหารจดัการตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐมีธรรมาภิบาล
โดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                     5. พฒันาระบบการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพ 
                     6. พฒันาระบบติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการอาชีวศึกษา 
                     7. พฒันากฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  โครงสร้างการบริหารจดัการและการก าหนดภารกิจ    
ท่ีชดัเจน 
                     8. พฒันาระบบการสรรหาผูบ้ริหารทั้งส่วนกลางและสถานศึกษา 
                     9. สนบัสนุน  ส่งเสริมความกา้วหนา้ในวชิาชีพ  สร้างขวญัและก าลงัใจใหบุ้คลากรทั้ง
ส่วนกลางและสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

                     การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพโดยสร้างความ
เขม้แขง็เครือข่ายความร่วมมือจากองคก์รต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ



ต่างประเทศ  ขยายระบบการจดัการอาชีวศึกษาทวภิาคี สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันา
เทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษาทางไกล รวมถึงการจดัตั้งกองทุนเพื่อพฒันาการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วชิาชีพ ตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  โดยมีกลยทุธ์หลกัคือ 

          1. พฒันาศกัยภาพดา้นภาษาของครู  บุคลากรการอาชีวศึกษาและนกัเรียน  นกัศึกษา 
          2. ส่งเสริมและพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาทวภิาคี 
          3. พฒันาการจดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวชิาชีพ 
          4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความ 
เขม้แขง็ ในการจดัการอาชีวศึกษาระดบันานาชาติ 
          5. เร่งพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษาทางไกล 
          6. สนบัสนุนกองทุนเพื่อพฒันาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพในการพฒันาการจดัการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : จัดอาชีวศึกษาเพือ่สร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ  

                     พฒันาการจดัการอาชีวศึกษาใหมี้ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบับริบทและสถานการณ์พิเศษ
ในทุกภูมิภาคของประเทศ ใชก้ารอาชีวศึกษาเป็นเคร่ืองมือเพื่อสร้างความเขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันาคนใน
ทุกภูมิภาค  โดยมีกลุยทธ์หลกัคือ 
                     1. ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะ
กิจชายแดนภาคใต ้
                     2. ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพในพื้นท่ีชายแดนและเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 
                     3. ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบมวชิาชีพตามโครงการพระราชด าริ  
                     4. ส่งเสริมและพฒันาการจดัอาชีวศึกษาร่วมกบัประเทศเพื่อนบา้นเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดี 

ยุทธศาสตร์ที ่6 : ผลกัดันการบูรณาการการวจัิยและพฒันา  ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยเีพือ่
พฒันาการอาชีวศึกษา  

                     เร่งการวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้  นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีพฒันาสู่เชิงพานิชย ์ สร้าง
ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ และน าไปสู่นโยบายในการขบัเคล่ือนการอาชีวศึกษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  สร้างคุณลกัษณะนกัวจิยัใหเ้กิดกบับุคลากรในทุกระดบัรวมถึงนกัเรียนนกัศึกษา  โดยมีกล
ยทุธ์หลกัคือ  



                     1. ส่งเสริมพฒันาการวจิยัเชิงนโยบาย  นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐเ์พื่อพฒันาประสิทธิภาพการ
จดัการอาชีวศึกษา 
                     2. ส่งเสริมการน าองคค์วามรู้  นวตักรรมและเทคโนโลยไีปใชพ้ฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการเรียนการสอน 
                     3. สนบัสนุนการถ่ายทอดองคค์วามรู้  นวตักรรมและเทคโนโลยี  ส่ิงประดิษฐไ์ปสู่ชุมชน   
และพฒันาสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชยเ์พื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัระดบัสากล 
                     4. ส่งเสริมการจดสิทธิบตัร  และปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาการอาชีวศึกษา 
                     5. พฒันาระบบบริหารจดัการ  เครือข่ายงานวจิยั  และจดัการองคค์วามรู้อาชีวศึกษาทั้งใน
ประเทศและระดบันานาชาติ 
 

 

 

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาจ านวน  7  มาตรฐาน   ได้แก่ 
 
 

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะส้ัน 
ตวับ่งช้ีท่ี  1 ร้อยละของผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติังานในการใช้

หอ้งปฏิบติัการโรงฝึกงาน  การใชเ้คร่ืองมือ  การแต่งกาย  ตามระเบียบแนวทางท่ีก าหนด 
ตวับ่งช้ีท่ี  2 ร้อยละของผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีผา่นเกณฑก์ารจบหลกัสูตร  หรือมีผลคะแนนทดสอบ
หลงัการอบรมสูงกวา่ก่อนการอบรม 
ตวับ่งช้ีท่ี  3 ร้อยละของผูส้ าเร็จการอบรมท่ีน าความรู้ไปประกอบอาชีพ  หรือน าไปใชป้ระโยชน์ 
ตวับ่งช้ีท่ี  4 ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการอบรมในแต่ละ

หลกัสูตร 
 

มาตรฐานที ่ 2  หลกัสูตรและการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 
ตวับ่งช้ีท่ี  5  ร้อยละของหลกัสูตรรายวชิาท่ีไดรั้บการพฒันาแบบฐานสมรรถนะสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของสังคม 
ตวับ่งช้ีท่ี  6  ร้อยละของหลกัสูตรรายวชิาท่ีมีการประเมินผลการฝึกอบรม 
ตวับ่งช้ีท่ี  7  ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีต่อคุณภาพการฝึกอบรมของ

สถานศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี  8  ร้อยละของหลกัสูตรรายวชิาท่ีมีครุภณัฑพ์อเพียง  ทนัสมยั  เหมาะสมกบัหลกัสูตร

ในการฝึกอบรม 



ตวับ่งช้ีท่ี  9  ร้อยละของหลกัสูตรรายวชิาท่ีมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ  ในการฝึกอบรมในแต่ละ
หลกัสูตรรายวชิา 

ตวับ่งช้ีท่ี  10  ร้อยละของหลกัสูตรรายวชิาท่ีมีห้องปฏิบติัการ/โรงฝึกงาน  และอาคารสถานท่ีใน
การฝึกอบรมมีเพียงพอ  เหมาะสมกบัหลกัสูตร 

ตวับ่งช้ีท่ี  11  อตัราส่วนของผูส้อนประจ า  หรืออาจารยพ์ิเศษ  หรือผูช้  านาญการทางวชิาชีพท่ีให้
การฝึกอบรม  ต่อผูเ้รียนในแต่ละหลกัสูตร 
 

มาตรฐานที ่ 3  การจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ  (ปวช.)  หลกัสูตร
ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 

ตวับ่งช้ีท่ี  12  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามชั้นปี 
ตวับ่งช้ีท่ี  13  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถประยกุตห์ลกัการทางวทิยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  

มาใชแ้กปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
ตวับ่งช้ีท่ี  14  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะในการส่ือสาร  ดา้นการฟัง  การอ่าน  การเขียน  และ

การสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ตวับ่งช้ีท่ี  15  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยีท่ีจ  าเป็นในการศึกษา

คน้ควา้และปฏิบติังานวชิาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ตวับ่งช้ีท่ี  16  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวชิาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม  และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

 ตวับ่งช้ีท่ี  17   ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารส าเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

 ตวับ่งช้ีท่ี  18  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์ารส าเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
 ตวับ่งช้ีท่ี  19  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ท่ีผา่นการประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  20  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  ท่ีผา่นการ
ประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  21  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดง้านท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาต่อภายใน  1  ปี 
 ตวับ่งช้ีท่ี  22  ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
 ตวับ่งช้ีท่ี  23  ร้อยละของหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  24  ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 



 ตวับ่งช้ีท่ี  25  ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของผูส้อน 
 ตวับ่งช้ีท่ี  26  ร้อยละของงบประมาณท่ีสามารถศึกษาจดัซ้ือวสัดุฝึก  อุปกรณ์  ส าหรับการจดัการ
เรียนการสอนอยา่งเหมาะสม 
 ตวับ่งช้ีท่ี  27  ระดบัความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวชิา 
 ตวับ่งช้ีท่ี  28  ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  
หอ้งปฏิบติัการ  โรงฝึกงาน  พื้นท่ีฝึกปฏิบติังานเหมาะสมกบัวชิาท่ีเรียน  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ตวับ่งช้ีท่ี  29  ระดบัความเหมาะสมในการจดั  ศูนยว์ทิยบริการใหเ้หมาะสมกบัวชิาท่ีเรียน  มี
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และเกิดประโยชน์สูงสูด 
 ตวับ่งช้ีท่ี  30  ระดบัความเหมาะสมในการจดัใหมี้ครุภณัฑ ์ และอุปกรณ์ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  31  ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยั  ของสภาพแวดลอ้ม  ส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ในสาขาวชิา/สาขางาน 
 ตวับ่งช้ีท่ี  32  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  33  จ  านวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  เพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  34  จ  านวนสถานประกอบการท่ีมีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา  จดัการศึกษา
ระบบทวภิาคีและระบบปกติ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  35  จ  านวนคน – ชัว่โมง  ของผูเ้ช่ียวชาญ  ผูท้รงคุณวฒิุ  หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ท่ีมี
ส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 
 ตวับ่งช้ีท่ี  36  อตัราส่วน ของผูส้อนประจ าท่ีมีคุณวฒิุดา้นวิชาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละสาขาวชิา 
 ตวับ่งช้ีท่ี  37  อตัราส่วนของผูส้อนประจ าต่อผูเ้รียน 
 ตวับ่งช้ีท่ี  38  จ  านวนคร้ังของการจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษา 
 ตวับ่งช้ีท่ี  39  จ  านวนคร้ังของการจดับริการ  ตรวจสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 
 ตวับ่งช้ีท่ี  40  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนัเม่ือเทียบกบัแรกเขา้ 
 ตวับ่งชีท่ี  41  จ  านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวชิาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม  ท่ีดีงามในวชิาชีพ  รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  42  จ  านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  วฒันธรรม  
ประเพณีและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 ตวับ่งช้ีท่ี  43  จ  านวนนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยัและโครงงาน 
 ตวับ่งช้ีท่ี  44  จ  านวนนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  โครงงาน  ท่ีมีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/
หรือไดรั้บการเผยแพร่ระดบัชาติ 



 ตวับ่งช้ีท่ี  45  ร้อยละของงบประมาณท่ีใชใ้นการสร้าง  พฒันา  และเผยแพร่นวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยั  และโครง งานต่องบด าเนินการ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  46  จ  านวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวจิยัและโครงงาน 

 

มาตรฐานที ่ 4  การเทยีบโอนความรู้และเทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ 
ตวัช้ีวดัท่ี  47  ระดบัคุณภาพของระบบและกลไกในการเทียบโอนความรู้  และประสบการณ์ 

ตวัช้ีวดัท่ี  48  ร้อยละของผูท่ี้ไดรั้บการเทียบโอนความรู้  และประสบการณ์ 

 ตวับ่งช้ีท่ี  49  ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการเทียบโอนท่ีมีต่อระบบการเทียบโอนของ
สถานศึกษา 
 ตวับ่งช้ีท่ี  50  ระดบัความพึงพอใจของสถานประอบการ  ชุมชนและสังคม  ท่ีมีต่อผลการเรียนรู้
ของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระบบเทียบโอน 

 

มาตรฐานที ่ 5  การบริการวชิาการและวชิาชีพสู่สังคม 
ตวัช้ีวดัท่ี  51  จ  านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวชิาชีพและฝึกทกัษะ

วชิาชีพ 
ตวัช้ีวดัท่ี  52  ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวชิาชีพ  และฝึก

ทกัษะวชิาชีพต่องบด าเนินการ 
 

มาตรฐานที ่ 6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 
ตวับ่งช้ีท่ี  53  ระดบัคุณภาพในการบริหารงานของผูบ้ริหารท่ีมีวสิัยทศัน์และภาวะผูน้ า  มีการ

ก าหนดแผนงานบริหารโดยการทีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้
ตวับ่งช่ีท่ี  54  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณมาตรฐาน

วชิาชีพ 
ตวับ่งช้ีท่ี  55  ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศและการจดัการความรู้ของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที ่ 7   มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายใน 

 ตวับ่งช้ีท่ี  56  ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 
 ตวับ่งช้ีท่ี  57  ประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายใน 


