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ค าน า 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ที่เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 จ านวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาดและสาขาการท่องเที่ยว และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 จ านวน    
3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยบริหารงานโดย
คณะบาทหลวงของสังฆมณฑลจังหวัดราชบุรี เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษาต้องมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จึง
ได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 และจัดท าแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาได้แนะน า  โดยจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตริชาชีพ และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ 3 การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานี้ เพื่อเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้แก่
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ของวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2564 และได้เห็นความตระหนักของวิทยาลัยในการจัดการศึกษา เพื่อให้
ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมและมีความสุข สมดังปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “คุณธรรม น าวิชา พัฒนาสุข”  

ทางวิทยาลัยฯ หวังว่ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ
ขอขอบคุณส าหรับค าแนะน าของทุกท่าน ทุกฝ่าย ในการเสนอแนะการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มีคุณภาพด้วยดี
เสมอมา 

 
 
 

ลงชื่อ  
 (นายมนัส  วงศ์ประดู่) 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์
การจดัการอาชีวศกึษา เป็นการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู ้มีทักษะและ 

การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศกึษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี ้

1.1 คุณภาพด้านความรู้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชวีศกึษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  

1.2 คุณภาพด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้
สถานศึกษา มีผลสัมฤทธิข์องผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ที่จ าเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 ทกัษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคณุวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใ์ช้
ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชวีิตอยูร่่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุข
ภาวะที่ด ี 

1.3 คุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
สถานศึกษา มีผลสัมฤทธิข์องผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค ์  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคณุวฒุิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรพัยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเรจ็ในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 คุณภาพด้านหลักสตูรอาชีวศึกษา  
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีน ชุมชน สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม ่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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2.2 คุณภาพด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูที่มีคณุวฒุิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไดร้ับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

ต่อเน่ือง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชพี จดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา แต่ละระดับการศกึษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศกึษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

2.3 คุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาบริหารจดัการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง

ฝึกงาน ศูนย์วิทยบรกิาร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ ์และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่าง
เต็มศักยภาพและมีประสทิธิภาพ  

2.4 คุณภาพด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ
 สถานศึกษามีความส าเรจ็ในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศกึษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศกึษาและ
ผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้มีการจัดท านวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดงันี ้ 

3.1 คุณภาพด้านความร่วมมือในการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีการสรา้งความรว่มมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศกึษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบรกิารทางวชิาการและวิชาชพี โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรยีนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้   

3.2 คุณภาพด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวตักรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสรา้งสรรค ์งานวิจัย โดย 

ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรตา่ง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ตามวตัถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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