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ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 13 ประเด็น
การประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และ
กิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลั กษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้ อื่น มีความ
รับ ผิดชอบตามบทบาทหน้ าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและจ านวนตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด ใช้ ห ลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะในการจั ดการเรี ย นการสอนที่เน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญ และบริห ารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน
และวัยทางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบีย บ หรือ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน
กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.5 ด้านบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
สถานศึกษาให้การสนับสนุนและให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกาหนด
เป้าหมายและนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาคุณธรรม
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึก ษามีการสร้างความร่ว มมือ กับบุคคล ชุมชน องค์ก รต่า ง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิชาการและวิช าชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒ นาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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3.3 ด้านส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ เป็นเจ้าของธุรกิจ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติการ
เป็นผู้ประกอบการในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา การนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
และโครงงานมาต่อยอดสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์
มาตรฐานที่ 4 การช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียน
สถานศึกษามีร ะบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนเป็นรายบุคคล การแนะแนว ให้คาปรึกษา ตาม
มาตรฐานการให้บริการและมีบุคลกรที่เพียงพอในการให้บริการกับผู้เรียน มีกระบวนการรับสมัคร
และคัดเลือกผู้เรียน การลดปัญหาการออกกลางคัน การให้ทุนการศึกษา ทุนให้เปล่า หรือทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดแทรกในตารางเรียน กิจกรรม
ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพ กีฬา และกิจกรรมทางสังคมของผู้เรียน การติดตามผู้สาเร็จการศึกษามีงานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 ด้านระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล
สถานศึกษาส่ง เสริม สนับสนุนให้มีร ะบบการดูแ ลช่ว ยเหลือ ผู้เรียนอย่างเป็น ระบบ
การแนะแนวให้คาปรึก ษาตามมาตรฐาน การลดปัญ หาการออกกลางคัน การเยี่ย มบ้า นผู้เ รีย น
การปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ การติดตามผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
4.2 ด้านการให้บริการแก่ผู้เรียน
สถานศึ ก ษาสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ เ รี ย น และมี บุ ค ลากรเพี ย งพอในการ
ให้บริการ รวมไปถึงการให้ทุนการศึกษา ทุนให้เปล่า หรือทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร
และกิจ กรรมเสริ มหลั กสูตรที่ส อดแทรกในตารางเรียน กิจกรรมที่ส่ ง เสริมด้านสุ ขภาพ กีฬา และ
กิจกรรมทางสังคมของผู้เรียน
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