
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานการอาชวีศกึษา  พ.ศ.  2561 

 
 

เนื่องด้วยมีการออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยยกเลิก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  จึงสมควร
ปรับปรุงมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
และมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ  ๓  ที่ก าหนดว่า  “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้” 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา  ตามมติในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๑  จึงให้ยกเลิก
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ  และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ลงวันที่   ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และการฝึกอบรมวิชาชีพ  ดังต่อไปนี้คือ 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน  9  ประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   
  การจัดการอาชีวศึกษา  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาให้มีความรู้  มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  
ดังนี้ 

  ๑.๑ ด้านความรู้   
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ตามหลักการ  

ทฤษฎี  และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน  หรือท างาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี  
และหรือข้อเท็จจริง  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
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  ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21  ทักษะวิชาชีพ  

และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา   สามารถประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน  และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และมีสุขภาวะที่ดี 

  ๑.๓ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ   

เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผู้อื่น   
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีจิตสาธารณะ  และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา   
  สถานศึ กษ ามี ค รูที่ มี คุณ วุฒิ ก ารศึ กษ าและจ าน วนตาม เกณ ฑ์ ที่ ก าหน ด   

ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 

  ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   
   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  

ชุมชน  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือก าหนดรายวิชาใหม่   
หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน   
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

  ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด   

ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรมและความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ  จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างานตามหลักสูตร  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลั กสูตร  
ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ากับ  ดูแลให้ครูจัดการเรียน  การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ 

  ๒.3 ด้านการบริหารจัดการ   
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร  สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  

ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครุภัณฑ์  และงบประมาณ  ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
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  ๒.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา   

ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดยความร่วมมือ
ของผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  รวมทั้งการช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
  สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย  ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
  ๓.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
   สถานศึกษามกีารสร้างความรว่มมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศในการจัดการศึกษา  การจัดทรัพยากรทางการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้  การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม 
แห่งการเรียนรู้   

  ๓.2 ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย   
   สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหม้ีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  

งานวิจัย  โดยผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เรียน  หรือร่วมกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ  
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๑  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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