
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

เนื่องดวยมีการออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยยกเลิกกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงสมควรปรับปรุงมาตรฐาน        
การอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมาตรฐาน             
การอาชีวศึกษา สําหรับการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ ท่ีกําหนดวา “ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผน          
ท่ีกําหนดไว” 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ       
การอาชีวศึกษา ตามมติในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ จึงใหยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา สําหรับการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๗ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และใหใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการจัด
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และการฝกอบรมวิชาชีพ ดังตอไปนี้คือ 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค  

การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู 
มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๑.๑ ดานความรู  
      ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และ         

แนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
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          ๑.๒ ดานทักษะและการประยุกตใช 
        ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และ         
การดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 ๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
        ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย
ท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึก
รักษสิ่งแวดลอม 

 มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา  
      สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนท่ี เนนผู เรี ยนเปนสํ า คัญ  และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา                    
อยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงาน        
ท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้
      ๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

      สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน            
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติม      
ให ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับ               
สถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ    
 ๒.๒ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
        สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน        
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียน      
การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
 ๒.3 ดานการบริหารจัดการ  
        สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ    
ของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
        สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญ  
ท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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 มาตรฐานท่ี 3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู   
 สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
      ๓.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
        สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู  การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู  
 ๓.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย  
        สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
โดยผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี          มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 

 (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป) 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
  
      
 


