
         หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา (9 ตัวบ่งช้ี) 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ควบคุม/

ตรวจสอบ/ติดตาม 
ตัวบ่งชี้ที่ 

1.1 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

-งานทะเบียน ,แผนกวิชา 
ครูที่ปรึกษา  

รองฯฝ่ายบริหาร
ทรัพย์ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 

1.2 
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

-งานทวิภาค ี, แผนกวิชา รองฯฝ่ายวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
1.3 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

-งานวัดผลและประเมินผล  
แผนกวิชา , ครูที่ปรึกษา 

รองฯฝ่ายวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
1.4 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

-งานวัดผลและประเมินผล  
แผนกวิชา ,ครูที่ปรึกษาปวช.3,
ปวส.2 

รองฯฝ่ายวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
1.5 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

-งานวัดผลและประเมินผล 
แผนกวิชา,ครูที่ปรึกษาปวช.3,
ปวส.2 

รองฯฝ่ายวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
1.6 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

-งานวัดผลและประเมินผล  
แผนกวิชา ,ครูที่ปรึกษา 

รองฯฝ่ายวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่
1.7 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบแรกเข้า 

-งานทะเบียน ,แผนกวิชา  
ครูที่ปรึกษา 
 

รองฯฝ่ายบริหาร
ทรัพย์ 

 
ตัวบ่งชี้ที่

1.8 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 

-งานแนะแนว ,แผนกวิชา  
ครูที่ปรึกษาที่นักศึกษาจบ
ภายใน 1ปี 

รองฯฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่

1.9 
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

-งานแนะแนว , แผนกวิชา  รองฯฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 



มาตรฐานที่ 2 
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (6 ตัวบ่งช้ี) 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ควบคุม/

ตรวจสอบ/ติดตาม 
ตัวบ่งชี้ที่

2.1 
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือ
ประชาคมอาเซียน 

-งานหลักสูตร ,แผนกวิชา 
ครูผู้สอนทุกคน 

รองฯฝ่ายวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่
2.2 

ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา 

-งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชา , ครูผู้สอนทุกคน 

รองฯฝ่ายวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่
2.3 

ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

-งานวัดผลและประเมินผล
แผนกวิชา , ครูผู้สอนทุกคน 

รองฯฝ่ายวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่
2.4 

ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

-งานวัดผลและประเมินผล 
แผนกวิชา , ครูผู้สอนทุกคน 

รองฯฝ่ายวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่
2.5 

ระดับคุณภาพในการฝึกงาน -งานทวิภาคี , แผนกวิชา รองฯฝ่ายวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
2.6 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
 

-งานทวิภาคี , แผนกวิชา รองฯฝ่ายวิชาการ 

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา (13 ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ควบคุม/

ตรวจสอบ/ติดตาม 
ตัวบ่งชี้ที่

3.1 
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

-งานบริหารทั่วไป รองฯฝ่ายบริหาร
ทรัพย์ 

ตัวบ่งชี้ที่
3.2 

ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

-งานวางแผนและงบประมาณ รองฯฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

ตัวบ่งชี้ที่
3.3 

ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์ 

-งานวิจัยฯ รองฯฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

ตัวบ่งชี้ที่
3.4 

ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

-งานบริหารทั่วไป รองฯฝ่ายบริหาร
ทรัพย์ 

ตัวบ่งชี้ที่
3.5 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 

-งานศูนย์ข้อมูล รองฯฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

 
 



มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ควบคุม/

ตรวจสอบ/ติดตาม 
ตัวบ่งชี้ที่

3.6 
ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง -งานปกครอง  

แผนกวิชา   , ครูที่ปรึกษา 
รองฯฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่

3.7 
ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน -งานครูที่ปรึกษา รองฯฝ่ายพัฒนา

กิจการนักเรียน
นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่
3.8 

ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ 

-งานอาคารสถานที่ รองฯฝ่ายบริหาร
ทรัพย์ 

ตัวบ่งชี้ที่
3.9 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

-งานวางแผนและงบประมาณ รองฯฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

ตัวบ่งชี้ที่
3.10 

ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

-งานบุคลากร ,ครูผู้สอนทุกคน รองฯฝ่ายบริหาร
ทรัพย์ 

ตัวบ่งชี้ที่
3.11 

ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

-งานวางแผนและงบประมาณ รองฯฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

ตัวบ่งชี้ที่
3.12 

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ 

-งานความร่วมมือ  
-งานวางแผนและงบประมาณ 

รองฯฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

ตัวบ่งชี้ที่
3.13 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

-งานวิจัยฯ รองฯฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

 
มาตรฐานที่ 4 

ด้านการบริการและวิชาชีพ (1 ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งช้ี 
รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

ควบคุม/
ตรวจสอบ/ติดตาม 

ตัวบ่งชี้ที่
4.1 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
 
 
 

 -งานโครงการพิเศษ      
แผนกวิชา , ครูที่ปรึกษา 

รองฯฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 



มาตรฐานที่ 5 
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย (2 ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ควบคุม/

ตรวจสอบ/ติดตาม 
ตัวบ่งชี้ที่

5.1 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ของผู้เรียน 
 

-งานวิจัย ,แผนกวิชา  
ครูผู้สอนทุกคน 

รองฯฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

ตัวบ่งชี้ที่
5.2 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของครู 

-งานวิจัย , แผนกวิชา  
ครูผู้สอนทุกคน 

รองฯฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

มาตรฐานที่ 6 
ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก (4 ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ควบคุม/

ตรวจสอบ/ติดตาม 
ตัวบ่งชี้ที่

6.1 
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก ด้าน
การรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

-งานกิจกรรม ,แผนกวิชา
ครูผู้สอนทุกคน , ครูที่ปรึกษา 

รองฯฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่
6.2 

ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

-งานกิจกรรม ,แผนกวิชา
ครูผู้สอนทุกคน , ครูที่ปรึกษา 

รองฯฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่

6.3 
ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ 

-งานกิจกรรม ,แผนกวิชา
ครูผู้สอนทุกคน , ครูที่ปรึกษา 

รองฯฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่

6.4 
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 

-งานกิจกรรม ,แผนกวิชา
ครูผู้สอนทุกคน , ครูที่ปรึกษา 

รองฯฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน

นักศึกษา 



มาตรฐานที่ 7 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (2 ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ควบคุม/

ตรวจสอบ/ติดตาม 
ตัวบ่งชี้ที่

7.1 
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 

-งานประกันคุณภาพ      
แผนกวิชา ,ครูผู้สอนทุกคน 

รองฯฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

ตัวบ่งชี้ที่
7.2 

ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 

-งานประกันคุณภาพ      
แผนกวิชา 

รองฯฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

 


