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โดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
จานวน 19 แห่ง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ตามกฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร จานวน 4 แห่ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 ตามกฎกระทรวง การรวมสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบั นการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556 ซึ่งตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2551 ทั้ ง สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาและสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเกษตร
เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชี พ
ชั้นสูงที่ชานาญการปฏิบัติ การสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และตามมาตรา 42
แห่งพระราชบัญญัติการอาชีว ศึกษา พ.ศ. 2551 สถาบั นดังกล่าวมีอานาจให้ ปริ ญญาตรี ในสาขาวิช าที่มี
การสอนในสถาบันได้
ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จึงมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เรื่ องให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปริญญา พ.ศ. 2558 เพื่อ
การประกัน คุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน จานวน 12 ตัวบ่ งชี้
เพื่ อ ให้ ส ถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาและสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเกษตรในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกากับดูแล
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรื อ สายปฏิ บั ติ ก าร ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2558 เป็ น ต้ น ไป และคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
การอาชีวศึกษาได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ได้มีประกาศคณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในการอาชีว ศึ กษา ลงวั นที่ 10
สิงหาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ระดับ ปริญญา พ.ศ. 2558 ประกอบด้ ว ย หลั กเกณฑ์ จ านวน 5 ข้อ แนวปฏิบัติ จ านวน 9 ข้อ และ
เกณฑ์ ก ารด าเนิ น การตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา พ.ศ. 2558 จ านวน 30 ตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็ จ ทั้งนี้ให้ใช้กับสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบัน การอาชีว ศึกษาเกษตรในสั งกัดส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาคัญประกอบด้วย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การอาชีว ศึก ษาระดับปริญ ญา พ.ศ. 2558 เพื่อการประกัน คุณ ภาพภายในของสถาบั น การอาชีว ศึกษา
ลงวั น ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการประกัน คุณ ภาพภายใน การอาชี ว ศึ กษา
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558
ลงวั น ที่ 10 สิ ง หาคม พ.ศ. 2558 และได้ น าพระราชบัญ ญัต ิก ารอาชีว ศึก ษา พ.ศ. 2551 และ
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หลักการและมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา
-----------------------------------หลักการในการใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558
1. มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา หมายถึง ข้อ กาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและ
มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่พึงประสงค์ เพื่อใช้
เป็ น เกณฑ์ในการส่ งเสริม การกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมิน ผลและการประกัน คุณภาพการจั ด
การศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. สถาบั นการอาชีว ศึกษา หมายถึง สถาบั น การอาชีว ศึกษาและสถาบั น การอาชีว ศึกษาเกษตร
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวง
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน จานวน 12 ตัวบ่งชี้
ดังนี้
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
บั ณ ฑิ ต สายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร เป็ น ผู้ มี คุ ณ ภาพครอบคลุ ม อย่ า งน้ อ ย 3 ด้ า น คื อ
ด้านคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ด้านสมรรถนะวิชาชีพ สามารถ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชี้
(1) บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสั ยและทักษะทางปั ญญา
รวมทั้งสุขภาพกาย ใจที่สมบูรณ์
(2) บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการสื่ อ สาร การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละ
การปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข
การจัดการและการพัฒนางาน
(3) บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพ สู่การปฏิบัติจริง รวมทั้ง
ประยุกต์สู่อาชีพ พัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
มีการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของสถาบัน
การอาชีวศึกษา
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
มีการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงความหลากหลาย
และความเป็นอิสระทางวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม
/ตัวบ่งชี้...
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ตัวบ่งชี้
(1) มี ก ารบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล มี ค วามยื ด หยุ่ น สอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการที่หลากหลายของสถาบันการอาชีวศึกษาและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี
อิสระทางวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม
(2) มีการบริหารจัดการทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
คุ้มค่า คุ้มทุน เน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
(3) มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
ระดับปริญญาอย่างต่อเนื่อง
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา
มีการดาเนิ นงานตามพันธกิจของสถาบันการอาชีว ศึกษาที่เป็ นสถาบั น อุดมศึกษาด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี โดยให้ ก ารศึ กษา ส่ งเสริ ม วิช าการและวิช าชีพ ชั้น สู งที่ ช านาญการปฏิ บั ติ การสอน การวิ จั ย
เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี การทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม โดยมี
การประสานความร่วมมือ รวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้
(1) มีห ลั ก สู ต รและการเรีย นการสอนที่ทั นสมัย ยื ดหยุ่ น เชื่อ มโยงกั บ มาตรฐานอาชีพ สอดคล้ องกั บ
ความต้องการที่หลากหลายของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพ การเรียนรู้และการสร้างงาน
ด้วยตนเองตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการงานวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินและใช้ผลการประเมิน
เพื่อพัฒ นาผู้ เรียนและการบริห ารจัดการหลั กสู ตร ตลอดจนมีกิจ กรรมเสริมหลักสู ตรที่เหมาะสม
สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
(2) มี ก ารวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งผลงานนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ การถ่ า ยทอดวิ ท ยาการและ
เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของสถาบัน
การอาชีวศึกษา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
(3) มีการให้ บ ริการวิช าการและวิช าชีพที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้ องกับ ความต้องการของสั งคม
ตามระดับความเชี่ยวชาญของสถาบันการอาชีวศึกษา มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน
การอาชี ว ศึ ก ษากั บ ภาคการผลิ ต และบริ ก าร ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
(4) มีการทะนุบารุงศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรม
ต่ า งประเทศอย่ า งเหมาะสม และอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาสั ง คมและ
ประเทศชาติ
/3. มาตรฐาน...
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3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
มีการแสวงหา การสร้าง ปรับปรุง พัฒนา และการจั ด การความรู้ ต ามแนวทาง หลักการ อันนาไปสู่
สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
(1) มีการแสวงหา การสร้าง ปรับปรุง พัฒนา และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้
(2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้ หลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ หลั ก การสร้ า งเครื อ ข่ า ย และหลั ก การประสานความร่ ว มมื อ รวมพลั ง อั น น าไปสู่ สั ง คม
แห่งการเรียนรู้

-------------------------------------------------
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หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
----------------------------------ให้ ส ถาบั น คื อ สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาเกษตร และหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
คือ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดาเนินการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์
1. ให้สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2. ให้สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ในระดับหลักสูตร
สาขาวิชา และแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
3. ให้สถาบันดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถานศึกษา นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด
4. ให้สถาบันจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่ อ สภาสถาบัน
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน
5. ให้สถาบันนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทาแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน
แนวปฏิบัติ
1. ให้สถาบันดาเนินการตาม “เกณฑ์การดาเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558” จานวน 30 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. ให้คณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้งให้รับผิดชอบในแต่ล ะตั ว ชี้ วั ด ความสาเร็ จ ดาเนินการตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ให้สถาบันพิจารณาดาเนินการบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการตัวชี้วัดความสาเร็จด้านต่างๆ ด้วย
4. ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนสิ้นสุด
ภาคเรียนฤดูร้อนของปีการศึกษา
5. เกณฑ์ผ่ านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถาบั น และหน่ ว ยงานต้น สั งกัดของแต่ล ะตัว ชี้วัด
ความสาเร็จ คือ ระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป
6. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถาบัน ถ้าตัวชี้วัดความสาเร็จใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สถาบันต้องวิเคราะห์สาเหตุ และพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีถัดไป ถ้ายังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้
หน่วยงานต้นสังกัดกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับสถาบันพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์
การประเมินภายในปีต่อไป
/7. ในการ...
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7. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี ถ้าตัวชี้วัดความส าเร็ จใดไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมิน หน่ วยงาน
ต้นสังกัดต้องวิเคราะห์สาเหตุให้ข้อเสนอแนะ กากับติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมกับสถาบัน
พัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยให้มีการประเมินซ้าในปีถัดไป
8. ในการประเมินคุณภาพภายในปีแรกของสถาบัน ให้ยกเว้นการประเมินตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 29
9. ในการประเมินคุณภาพภายในปีแรกของสถาบัน การประเมินตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 30 ให้คานวณ
ร้อยละจากจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จทั้งหมด 28 ตัว โดยยกเว้นการประเมินตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 29
-----------------------------------
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เกณฑ์การดาเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 1
ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ก. ตัวบ่งชี้ (3)
วัดความสาเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบและ
โครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบัน
ที่มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน การดาเนินการตามแผน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสถาบั น นั ก ศึ ก ษา ชุ ม ชน สถานประกอบการและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
โดยการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสถาบัน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการจัดระบบและโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันที่มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบั น การด าเนิ น การตามแผน โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในสถาบั น นั ก ศึ ก ษา ชุ ม ชน
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล
ของหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสถาบัน
3. สถาบันมีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กาหนด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
5. สถาบั น มี ก ารน าผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การดาเนินการต่อไป
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คาสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. เอกสาร หลักฐานการดาเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป
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เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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พ.ศ. 2558

9

10
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 2
ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน
คําอธิบาย
เปนตัวชี้วัดความสําเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2
วั ด ความสํ า เร็ จ จากการปฏิ บั ติ ข องสถาบั น ในการกํ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อการประชุมวันที่ 24
เมษายน 2555 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ) ประกอบดวย 10 หลักการ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยางประหยัด
เกิดผลิตภาพที่คุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งนี้ ตองมีการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกและลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัย
และไมมีความจําเปน
2. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจใหบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค ขององคก าร มีการวางเปาหมายการปฏิ บั ติงานที่ชั ด เจนและอยู ในระดั บ ที่ ต อบสนองต อ
ความคาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการ
ความเสี่ ย งและมุ ง เนน ผลการปฏิ บัติง านเป น เลิ ศ รวมถึ ง มี การติ ดตามประเมิ น ผลและพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
การปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
3. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมี
คุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนอง
ตามความคาดหวัง ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและ
มีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม
4. ภาระรับผิ ดชอบ สามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึ ง ในการปฏิบั ติราชการ
ตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนา
และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไวตอสาธารณะเพื่อประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ
ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
5. เปดเผย โปรงใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือไดใหประชาชนไดรับทราบ
อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย
6. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตางๆ
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7. ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่นๆ อีกทั้งยังต้องคานึงถึงโอกาส
ความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย
8. การมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) หมายถึง
ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้
เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดาเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายาม
ในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ
9. การกระจายอานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอานาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม
10.คุณธรรม จริยธรรม (Morality/Ethic) หมายถึง ในการปฏิบั ติราชการต้องมีจิ ตสานึ ก
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม
รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ส่ งเสริม สนับสนุน ในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน ในการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
3. สถาบันมีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กาหนด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการ
5. สถาบันมีการนาผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการดาเนินการ
ต่อไป
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คาสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ส่ งเสริม สนับสนุน ในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนั บสนุน ในการบริ หาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
3. เอกสาร หลักฐานการดาเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
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11

12
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

12

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
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ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

13
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 3
ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ก. ตัวบ่งชี้ (2)
วัดความสาเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการบริห ารจั ดการด้านทรั พย์สิ น งบประมาณและ
รายได้ เกี่ ย วกั บ การออกข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศของสถาบั น ในการบริ ห ารจั ด การด้ านทรั พ ย์ สิ น
งบประมาณและรายได้ของสถาบันเพื่อดาเนินการตามพันธกิจของสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คล่องตัว เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
ทรัพย์สิน หมายความว่า ที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ทั้งที่ได้ม าจากเงินงบประมาณ เงินรายได้ และการบริจาคที่อยู่ ในความรับ ผิดชอบ ปกครอง ดูแล
ของสถาบัน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้
2. สถาบันมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณ
และรายได้ของสถาบันเพื่อดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบั น ที่มีประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผ ล คล่ องตัว
เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
3. สถาบันมีการดาเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันโดยเคร่งครัด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการ
5. สถาบันมีการนาผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการดาเนินการ
ต่อไป
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คาสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้
2. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณและ
รายได้
3. เอกสาร หลักฐานการดาเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
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13

14
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

14

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

15
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 4
ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ก. ตัวบ่งชี้ (2)
วัดความสาเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบั ติในการบริ ห ารจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี การบริการ
วิ ช าการและวิ ช าชี พ การสร้ า งและพั ฒ นาสถาบั น ให้ เ ป็ น สั ง คมฐานความรู้ และสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นการพิจารณา
1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์
ในการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี การบริการวิชาการและวิชาชีพ การสร้าง
และพัฒนาสถาบันให้เป็นสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สถาบันมีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กาหนด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
5. สถาบั น มี ก ารน าผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การดาเนินการต่อไป
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คาสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เอกสาร หลักฐานการดาเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ค่าคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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15

16
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 5
ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ก. ตัวบ่งชี้ (1)
วัดความสาเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร เกี่ยวกับการสรรหา
แต่งตั้ง มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ ความสามารถทั้งด้านการสอนและ
ด้านการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ตามโครงสร้างการบริหารของสถาบัน โดยการประสานความร่วมมือ
ของส่วนราชการในสังกัดสถาบันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการสรรหา แต่งตั้ง มอบหมายให้บุคลากรในสัง กัดสถาบัน
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต รงตามความรู้ ความสามารถทั้ ง ด้ า นการสอนและด้ า นการด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ตามโครงสร้างการบริหารของสถาบัน โดยการประสานความร่วมมือของส่วนราชการในสังกัดสถาบันเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน
3. สถาบันมีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กาหนด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
5. สถาบั น มี ก ารน าผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การดาเนินการต่อไป
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คาสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
3. เอกสาร หลักฐานการดาเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ค่าคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1
1

16

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

17
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 6
ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการศึกษา
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ก. ตัวบ่งชี้ (2)
วัดความสาเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการบริ หารจัดการด้านการศึกษา มีการออกข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศของสถาบันในการพิจารณาเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ โดยยึดหลักความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ความพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนและการจั ด การของสถาบั น ความร่ ว มมื อ
จากสถานประกอบการที่มีเทคโนโลยีตามสมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตร รูปแบบและวิธีการในการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสม คุ้มค่า คุ้มทุน เน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ประเด็นการพิจารณา
1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการด้านการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
2. สถาบันมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันในการพิจารณาเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ
โดยยึดหลักความต้องการของตลาดแรงงาน ความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการของ
สถาบัน ความร่วมมือจากสถานประกอบการที่มีเทคโนโลยีตามสมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตร รูป แบบและ
วิธีการในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม คุ้มค่า คุ้มทุน เน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. สถาบันมีการดาเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันโดยเคร่งครัด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
5. สถาบั น มี ก ารน าผลจากการติ ด ตาม ตรวจ สอบ และประเมิ น ผลไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การดาเนินการต่อไป
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คาสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการด้านการศึกษา
2. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันที่เกี่ยวกับการบริห ารจัดการด้านการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญา
3. เอกสาร หลักฐานการดาเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ค่าคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 7
ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ข. ตัวบ่งชี้ (2)
วัดความส าเร็จจากการที่ส ถาบันมีการปฏิบัติในการส่ งเสริ ม สนับ สนุ น การวิจั ย เพื่อสร้างงานวิจั ย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ตามศักยภาพของสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ได้ในระดับ นานาชาติของสังคมและ
ประเทศชาติ
การวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหาหรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า หรือทดลอง วิเคราะห์
และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้ า งสรรค์ หมายถึ ง ผลงานวิ ช าการ (ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น งานวิจั ย ) ที่มี ก ารศึ ก ษา ค้น คว้ า
ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์
2. สถาบั น มี แ ผนงาน โครงการ กิ จ กรรมในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งงานวิ จั ย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตาม
ศักยภาพของสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ สถานประกอบการ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและ
ประเทศชาติ
3. สถาบันมีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กาหนด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการ
5. สถาบันมีการนาผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการดาเนินการ
ต่อไป
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คาสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์
2. แผนงาน โครงการ กิจ กรรมในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การวิจั ย เพื่ อสร้ า งงานวิ จั ย นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์
3. เอกสาร หลักฐานการดาเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป
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19
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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20
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 8
ระดับการปฏิบัติในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ข. ตัวบ่งชี้ (2)
วัดความสาเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ตามศักยภาพ
ของสถาบัน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ตามศักยภาพของ
สถาบัน
3. สถาบันมีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กาหนด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการ
5. สถาบันมีการนาผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการดาเนินการ
ต่อไป
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คาสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ตามศักยภาพของสถาบัน
3. เอกสาร หลักฐานการดาเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1
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ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

21
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 9
ระดับการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ข. ตัวบ่งชี้ (3)
วัดความสาเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัย เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของสั งคม ตามระดับความเชี่ย วชาญของสถาบั น มีการประสานความร่ ว มมือ
ระหว่างสถาบันกับภาคการผลิตและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความ
ยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพ
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการให้บริการวิชาการและวิช าชีพ ที่ทันสมัย เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของสั งคม ตามระดับความเชี่ย วชาญของสถาบั น มีการประสานความร่ ว มมือ
ระหว่า งสถาบั น กั บ ภาคการผลิ ตและบริ ก ารทั้ ง ในประเทศและต่า งประเทศเพื่ อเสริ ม สร้ างความเข้ม แข็ ง
ความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
3. สถาบันมีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กาหนด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
5. สถาบั น มี ก ารน าผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การดาเนินการต่อไป
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คาสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพ
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
3. เอกสาร หลักฐานการดาเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 10
ระดับการปฏิบัติในการดาเนินการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ข. ตัวบ่งชี้ (4)
วัดความส าเร็จจากการที่สถาบั นมี การปฏิบัติในการดาเนิน การด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการทะนุบารุงศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่างเหมาะสมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ประเด็นการพิจารณา
1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการ
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
2. สถาบั น มีแผนงาน โครงการ กิ จกรรมในการทะนุ บ ารุ ง ศาสนา อนุ รั กษ์ ฟื้ น ฟู สื บ สาน พัฒ นา
เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความ
เป็น ไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒ นธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสมและอนุ รักษ์สิ่งแวดล้ อมเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3. สถาบันมีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กาหนด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
5. สถาบั น มี ก ารน าผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การดาเนินการต่อไป
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คาสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการ
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการดาเนินการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3. เอกสาร หลักฐานการดาเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ค่าคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1
1
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 11
ระดับการปฏิบัติในการเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ (1)
วัดความสาเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ โดยการ
แสวงหา การสร้าง ปรับปรุง พัฒนาและมีการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้ างให้ส ถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ที่สอดคล้ องและ
ครอบคลุ มพันธกิจ ของสถาบันทั้งการเรียนการสอน การวิจั ย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี และ
การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
สังคมฐานความรู้ เป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย นักวิชาการ
นักวิจัย วิศวกร ผู้ปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและเป็นผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยี
ขั้นสูงและให้บริการ สังคมฐานความรู้ก่อให้เกิดระบบของการผลิตสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ของชาติ ซึ่งถูกรวมเข้าไว้
เป็นหนึ่งเดียวกับเครือข่ายของการผลิต การเผยแพร่ การใช้และการคุ้มครองความรู้ระหว่างประเทศ เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารของสังคมจะทาให้การเข้าถึงความรู้ของมนุษย์เป็นไปอย่างง่ายดาย
และเป็นไปในวงกว้าง ความรู้จะถูกนามาใช้เพื่อเพิ่มอานาจและทาให้ประชาชนสุขสมบูรณ์ทั้งทางจิตใจและ
ร่างกาย เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนขึ้นมา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการเสริมสร้าง
ให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการแสวงหา การสร้ าง ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาและมีการใช้
ประโยชน์ ความรู้ทั้งส่ว นที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อเสริมสร้าง ให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ที่สอดคล้องและครอบคลุมพันธกิจของสถาบันทั้งการเรียน
การสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี และการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
3. สถาบันมีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กาหนด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการ
5. สถาบันมีการนาผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการดาเนินการ
ต่อไป
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คาสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการเสริมสร้าง
ให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้
3. เอกสาร หลักฐานการดาเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

24
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ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

25
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 12
ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการสถาบันไปสูสังคมแหงการเรียนรู
คําอธิบาย
เปนตัวชี้วัดความสําเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ (2)
วัดความสําเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการบริหารจัดการสถาบันไปสูสังคมแหงการเรียนรู
อยางเปนระบบโดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขายและ
หลักการประสานความรวมมือ รวมพลังที่นําสถาบันไปสูสังคมแหงการเรียนรู
สังคมแห งการเรียนรู เปนสังคมที่มีการเพิ่มทั กษะและความรู อย างเป นระบบ สงเสริมการเรีย นรู
ตลอดชีวิต เพื่อใหคนในสังคมนั้นๆ สามารถพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่องตลอดเวลา ซึ่งจะทําใหสังคม
ไดเปรียบในเชิงการแขงขันในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ประเด็นการพิจารณา
1. สถาบันมีการแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการสถาบันไปสูสังคมแหงการเรียนรู
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบโดยใชหลักการ
วิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือ
รวมพลังที่นําสถาบันไปสูสังคมแหงการเรียนรู
3. สถาบันมีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กําหนด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการ
5. สถาบันมีการนําผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการดําเนินการ
ตอไป
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. คําสั่งสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการสถาบันไปสูสังคมแหงการเรียนรู
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการบริหารจัดการสถาบันไปสูสังคมแหงการเรียนรู
3. เอกสาร หลักฐานการดําเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนําผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป
เกณฑการตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับคาคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 13
ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ก. ตัวบ่งชี้ (3)
วัดความสาเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันและจัดทารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันและจัดทารายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. สถาบันมีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กาหนด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
5. สถาบั น มี ก ารน าผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การดาเนินการต่อไป
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คาสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3. เอกสาร หลักฐานการดาเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ค่าคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1
1
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มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

27
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 14
ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ก. ตัวบ่งชี้ (3)
วั ด ความส าเร็ จ จากการที่ ส ถาบั น มี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ประเมิ น คุ ณ ภาพ
การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาโดยสถาบั น เองเป็ น ประจ าทุ ก ปี ตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดและตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาระดับปริญญา ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาประกาศกาหนด
ประเด็นการพิจารณา
1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมิน
คุณภาพภายใน
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการประเมินคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยสถาบันเอง
เป็นประจ าทุกปี ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนดและ
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในการอาชี ว ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาประกาศกาหนด
3. สถาบันมีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กาหนด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
5. สถาบั น มี ก ารน าผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การดาเนินการต่อไป
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คาสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมิน
คุณภาพภายใน
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการประเมินคุณภาพภายใน
3. เอกสาร หลักฐานการดาเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ค่าคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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28
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 15
ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
คําอธิบาย

เปนตัวชี้วัดความสําเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ ๒ ข. ตัวบงชี้ (๑)

วัดความสําเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร โดยการสํารวจความตองการ
ของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม มีการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2556 และตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา (คอศ.1)
ประเด็นการพิจารณา
พิจารณาผลการดําเนินการในแตละสาขาวิชาและแตละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. สถาบันมีการแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
หลักสูตร
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตร โดยการสํารวจความตองการของ
ตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม มีการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2556 และตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา (คอศ.1)
3. สถาบันมีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กําหนด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ
5. สถาบั น มี ก ารนํ า ผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การดําเนินการตอไป
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. คําสั่งสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
หลักสูตร
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตร
3. เอกสาร หลักฐานการดําเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนําผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป
เกณฑการตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับคาคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1
1
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มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

29
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 16
ระดับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
คาอธิบาย

เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ ๒ ข. ตัวบ่งชี้ (๑)
วัดความสาเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิช าชีพระดับ ปริ ญญาตรี สาขาวิช า (คอศ.1) หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณฑิต สาขาวิช า (คอศ.๒) ระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556

ประเด็นการพิจารณา
พิจารณาผลการดาเนินการในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. สถาบั นมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้ าที่และความรั บผิ ดชอบในการจั ด
การเรียนการสอน
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิช าชีพระดับ ปริ ญญาตรี สาขาวิช า (คอศ.1) หลั กสู ตรเทคโนโลยี บั ณฑิต สาขาวิช า (คอศ.๒) ระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่ าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556
๓. สถาบันมีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กาหนด
๔. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
๕. สถาบั น มี ก ารน าผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การดาเนินการต่อไป
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. ค าสั่ ง สถาบั น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด
การเรียนการสอน
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน
3. เอกสาร หลักฐานการดาเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ค่าคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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30
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 17
ระดับการปฏิบัติในการจัดการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือการฝกอาชีพ
คําอธิบาย

เปนตัวชี้วัดความสําเร็จประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ ๒ ข. ตัวบงชี้ (๑)

วัด ความสําเร็จ จากการที่ส ถาบัน มีการปฏิ บั ติในการจั ดการฝ กประสบการณ ทักษะวิ ช าชี พ หรื อ
การฝกอาชีพเปนไปตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา (คอศ.2)
ประเด็นการพิจารณา
พิจารณาผลการดําเนินการในแตละสาขาวิชาและแตละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้
๑. สถาบันมีการแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการ
ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือการฝกอาชีพ
๒. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการจัดการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือการฝกอาชีพ
ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา (คอศ.2)
๓. สถาบันมีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กําหนด
๔. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ
๕. สถาบันมี ก ารนํา ผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลไปปรั บ ปรุ ง และพัฒนา
การดําเนินการตอไป
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. คํ า สั่ ง สถาบั น แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ และกํ า หนดอํ านาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด
การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือการฝกอาชีพ
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการจัดการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือการฝกอาชีพ
3. เอกสาร หลักฐานการดําเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนําผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป
เกณฑการตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับคาคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
คาคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
4
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 , 2 และ 3
3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1
1

30

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

31
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ ๑8
ระดับการปฏิบัติในการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
คําอธิบาย

เปนตัวชี้วัดความสําเร็จประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ ๒ ข. ตัวบงชี้ (๑)

วัดความสําเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาจัดทําโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน และคํานึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรสาขาวิชา จํานวน 6 หนวยกิต
ที่นักศึกษาตองบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสอดคลองกับ
งานอาชีพโดยใชกระบวนการงานวิจัยเปนฐาน
ประเด็นการพิจารณา
พิจารณาผลการดําเนินการในแตละสาขาวิชา และแตละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. สถาบั น มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ แ ล ะ กํ า ห น ด อํ า น า จ ห น า ที ่ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ชอบ
ในการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาจัดทําโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน และคํานึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. สถาบันมีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กําหนด
๔. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ
๕. สถาบั น มีการนําผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การดําเนินการตอไป
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. คําสั่งสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. เอกสาร หลักฐานการดําเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนําผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป
เกณฑการตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับคาคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
คาคะแนน
ปฏิบตั ิตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 19
ร้อยละของผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทีเ่ กิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จประเภทผลผลิต (Output)

ข. ตัวบ่งชี้ (1)

วัดความส าเร็ จจากจานวนผลงานโครงการพัฒ นาทักษะวิช าชีพของนั กศึกษาที่ เกิดผลส าเร็ จ ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเผยแพร่ ต่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น สถานประกอบการ หน่ ว ยงาน ชุ ม ชน ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เทียบร้อยละกับจานวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทั้งหมดของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละ
สถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชา จานวน 6 หน่วยกิต
ที่นักศึกษาต้องบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์จัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับ
งานอาชีพโดยใช้กระบวนการงานวิจัยเป็นฐาน
การคานวณ
1. ให้แยกคานวณในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
2.
ร้อยละ =

จานวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่

ช

จานวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทั้งหมด

X 100

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของจานวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เ กิ ด ผลสาเร็ จ ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่
เทียบกับจานวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทั้งหมด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่
ที่จัดการเรียนการสอน
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา และแต่ละ
สถานที่ที่จัดการเรียนการสอน จากงานทะเบียนของสถาบัน
2. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทั้งหมดและรายชื่อนักศึกษาผู้รับผิดชอบ
3. ผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่ พร้อมเอกสาร
หลักฐาน
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33
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ร้อยละ 90.00 ไป
ร้อยละ 80.00 – 89.99
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ต่ากว่าร้อยละ 60.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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34
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 20
ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จประเภทผลผลิต (Output)
วั ด ความส าเร็ จ จากจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดจากการประเมินครั้งแรก เทียบร้อยละกับจานวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา
การคานวณ
1. ให้แยกคานวณในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
2. สูตรคานวณ
ร้อยละ =
ช

จานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากการประเมินครั้งแรก
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา

X 100

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนดจากการประเมินครั้งแรก เทียบกับจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามหลักสูตรสาขาวิชา โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. รายชื่อนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน จากงานทะเบียนของ
สถาบัน
2. รายชื่อนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา จากงานทะเบียนของสถาบัน
3. รายชื่อนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพจากการประเมินครั้งแรก
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ร้อยละ 90.00 ไป
ร้อยละ 80.00 – 89.99
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ต่ากว่าร้อยละ 60.00
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ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

35
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 21
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาและนามาใช้ประโยชน์
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จประเภทผลผลิต (Output)

ก. ตัวบ่งชี้ (1)

วัดความสาเร็จจากจานวนอาจารย์ประจาที่รับผิดชอบการสอนตามหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาและ
แต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ตามเกณฑ์
คือรวมเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/ปี/คน โดยการศึกษารายวิชา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษา
ดูงานที่ตรงหรือสอดคล้องกับรายวิชาที่รับผิดชอบ และได้นามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี เทียบร้อยละกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่รับผิดชอบ
การสอนตามหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ ป ระจ า หมายถึ ง คณาจารย์ แ ละครู ที่ เ ป็ น ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในส่วนราชการสังกัดสถาบันและรับผิดชอบการสอนตามหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัด
การเรียนการสอน
การคานวณ
1. ให้แยกคานวณในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
2.
ร้อยละ =
ช

จานวนอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รับการพัฒนาตามเกณฑ์และได้นามาใช้ประโยชน์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

X 100

ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของจานวนอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ และได้นามาใช้ประโยชน์ เทียบกับ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. รายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมดที่รับผิดชอบการสอนตามหลั กสู ตรในแต่ล ะสาขาวิช าและแต่ล ะ
สถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
2. รายชื่ออาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒ นา รวมทั้งเอกสารหลักฐานรายละเอีย ดการพัฒนาและ
การนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี
3. รายชื่ออาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์และได้นามาใช้ประโยชน์ ในแต่ละสาขาวิชาและ
แต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
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36
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ร้อยละ 90.00 ไป
ร้อยละ 80.00 – 89.99
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ต่ากว่าร้อยละ 60.00
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ค่าคะแนน
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 22
รอยละของผลงานการวิจัย และงานสรางสรรคที่ไดนําไปใชประโยชนและเผยแพร
คําอธิบาย
เปนตัวชี้วัดความสําเร็จประเภทผลผลิต (Output) ตามมาตรฐานที่ 2 ข. ตัวบงชี้ (2)
วัดความสําเร็จจากจํานวนผลงานการวิจัยที่สรางงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค
ของอาจารย ป ระจํ า ที่ ไ ด นํ า ไปใช ป ระโยชน ต ามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละได เ ผยแพร ต อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น
สถานประกอบการ ชุมชน ที่ เกี่ย วของ เทียบรอยละกับ จํานวนผลงานทั้งหมดของอาจารยป ระจํ าในแตล ะ
สาขาวิชาและแตละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
อาจารย ป ระจํ า หมายถึ ง คณาจารย แ ละครู ที่ เ ป น ข า ราชการ พนั ก งานราชการปฏิ บั ติ ห น า ที่
ในสวนราชการสังกัดสถาบันและรับผิดชอบการสอนตามหลักสูตรในแตละสาขาวิชา และแตละสถานที่ที่จัด
การเรียนการสอน
การวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหาหรือการเสาะ
แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา หรือทดลอง วิเคราะห
และตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ
งานสร า งสรรค หมายถึ ง ผลงานวิ ช าการ (ไม จํ า เป น ต อ งเป น งานวิ จั ย ) ที่ มี ก ารศึ ก ษา ค น คว า
ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ
การคํานวณ
1. ใหแยกคํานวณในแตละสาขาวิชาและแตละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
2. สูตรคํานวณ
รอยละ =

จํานวนผลงานการวิจัย และงานสรางสรรคที่ไดนําไปใชประโยชนและเผยแพร
X 100
จํานวนผลงานทั้งหมด

ประเด็นการพิจารณา
รอยละของจํานวนผลงานการวิจัย และงานสรางสรรคที่ไดนําไปใชประโยชนและเผยแพรเทียบกับ
จํานวนผลงานทั้งหมด โดยพิจารณาในแตละสาขาวิชาและแตละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. โครงการวิจัยเพื่อสรางผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรคที่ไดรับอนุมัติหรือ
ไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน
2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรคและรายชื่อผูรับผิดชอบ
3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรคและรายชื่อผูรับผิดชอบของผลงานที่ได
นําไปใชประโยชนและเผยแพร พรอมเอกสารหลักฐานแสดงการนําไปใชประโยชนและเผยแพร

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
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38
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ร้อยละ 90.00 ึ้ ไป
ร้อยละ 80.00 – 89.99
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ต่ากว่าร้อยละ 60.00
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ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 23
ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ (1)
วัด ความส าเร็ จ จากการที่ ส ถาบั น มี การปฏิบั ติ ใ นการพั ฒ นาคุ ณลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต
เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีพฤติกรรม ลักษณะนิสัยที่ดี มี ทักษะทางปัญญา ตลอดจนสุขภาพกาย
ใจที่สมบูรณ์
ประเด็นการพิจารณา
พิจารณาผลการดาเนินการในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ครอบคลุมทั้งคุ ณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและ
ทักษะทางปัญญา ตลอดจนสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสมทุกภาคเรียน
3. สถาบันมีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กาหนด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการ
5. สถาบั น มี ก ารน าผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การดาเนินการต่อไป
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คาสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพั ฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิต
3. เอกสาร หลักฐานการดาเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
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40
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1
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ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 24
ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ (2)
วัดความสาเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปของ
บัณฑิต เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่เกี่ย วข้อง เพื่อให้เป็นบัณฑิต
ที่มี ความรู้ แ ละทัก ษะการสื่ อสาร การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การพัฒ นาการเรี ย นรู้ และการปฏิ บั ติ งาน
การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
ประเด็นการพิจารณา
พิจารณาผลการดาเนินการในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่ว ไปของบัณฑิต ครอบคลุ มทั้งความรู้ และทักษะการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละการปฏิ บั ติ ง าน การท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การใช้ กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมทุกภาคเรียน
3. สถาบันมีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กาหนด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการ
5. สถาบั น มี ก ารน าผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลไปปรั บปรุ ง และพั ฒ นา
การดาเนินการต่อไป
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คาสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลั กสู ตรที่ส่งเสริ ม สนั บ สนุ น การพัฒ นาสมรรถนะหลั กและ
สมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต
3. เอกสาร หลักฐานการดาเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนาผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป
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42
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1
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ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 25
ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต
คําอธิบาย
เปนตัวชี้วัดความสําเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ (3)
วัด ความสําเร็จจากการที่ส ถาบัน มีการปฏิบั ติในการพั ฒนาสมรรถนะวิช าชี พของบั ณฑิ ต เกี่ย วกั บ
การสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนานักศึกษาดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยการมีสวนรวม
ของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกตใช
ความรู และทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ พัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันได
ในระดับสากล
ประเด็นการพิจารณา
พิจารณาผลการดําเนินการในแตละสาขาวิชาและแตละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. สถาบันมีการแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต
2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของบัณฑิต ครอบคลุมทั้งความสามารถในการประยุกตใชความรู ทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมทั้ง
ประยุกตสูอาชีพ พัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันได ในระดับสากล โดยการมีสวนรวมของสถานประกอบการ
หนวยงาน ชุมชนที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมทุกภาคเรียน
3. สถาบันมีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กําหนด
4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการ
5. สถาบั น มี ก ารนํ า ผลจากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
การดําเนินการตอไป
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. คําสั่งสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต
2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
บัณฑิต
3. เอกสาร หลักฐานการดําเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนําผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป
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44
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ค่าคะแนน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
5
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4
4
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3
3
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2
2
ปฏิบัติตามประเด็น 1
1
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ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

45
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ 26
ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
คําอธิบาย
เปนตัวชี้วัดความสําเร็จประเภทผลผลิต (Output) ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ (1)
วัดความสําเร็จจากความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต จากสถานประกอบการ
หน ว ยงาน ชุ มชนที่บัณ ฑิต ไปปฏิบัติ งาน ประกอบอาชี พอิ ส ระ โดยสถาบั น มี การแต งตั้ งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการสํารวจความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ที่ครอบคลุมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัย และทักษะทางปญญา
ตลอดจนสุขภาพกายใจ
ประเด็นการพิจารณา
คาคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดับ ในแตละสาขาวิชา และแตละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
หลักฐานที่ใชในการพิจารณา
1. คําสั่งสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการสํารวจ
ความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
2. แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
3. หลั ก ฐานการจั ด ส ง และการรับแบบสอบถาม ระหวางสถาบันกับสถานประกอบการ หนวยงาน
ชุมชนที่เกี่ยวของ
4. หลักฐานการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับจากสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน
ที่เกี่ยวของ การคํานวณคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ และการสรุปผล
เกณฑการตัดสิน
การเทียบคาคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจกับระดับคุณภาพ
คาคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ระดับคุณภาพ
4.51 – 5.00
ดีมาก
3.51 – 4.50
ดี
2.51 – 3.50
พอใช
1.51 – 2.50
ตองปรับปรุง
0.00 – 1.50
ตองปรับปรุงเรงดวน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 27
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จประเภทผลผลิต (Output)
วั ด ความส าเร็ จ จากความพึ ง พอใจด้ า นสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะทั่ ว ไปของบั ณ ฑิ ต
จากสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน ชุ มชนที่บั ณฑิ ตไปปฏิบั ติงาน ประกอบอาชี พอิส ระ โดยสถาบั น มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการสารวจความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ
ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข
การจัดการและการพัฒนางาน
ประเด็นการพิจารณา
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คาสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสารวจ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2. แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป
3. หลั ก ฐานการจั ด ส่ ง และการรับแบบสอบถาม ระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
4.
ไ
ป
ป
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจกับระดับคุณภาพ
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ระดับคุณภาพ
4.51 – 5.00
ดีมาก
3.51 – 4.50
ดี
2.51 – 3.50
พอใช้
1.51 – 2.50
ต้องปรับปรุง
0.00 – 1.50
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 28
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะวิชาชีพ
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จประเภทผลผลิต (Output)
วั ด ความส าเร็ จ จากความพึ ง พอใจด้ า นสมรรถนะวิ ช าชี พ ของบั ณ ฑิ ต จากสถานประกอบการ
หน่ ว ยงาน ชุมชนที่บัณ ฑิตไปปฏิบัติ งาน ประกอบอาชีพอิ ส ระ โดยสถาบั น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการสารวจความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง
รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ พัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
ประเด็นการพิจารณา
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
1. คาสั่งสถาบัน แต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสารวจ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะวิชาชีพ
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ
3. หลั ก ฐานการจั ด ส่ ง และการรับแบบสอบถาม ระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
4.
ไ
ป
ป
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจกับระดับคุณภาพ
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 29
ระดับคุณภาพในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จประเภทผลผลิต (Output)
ก. ตัวบ่งชี้ (3)
วั ด ความส าเร็ จ จากจ านวนตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ที่ มี ก ารพั ฒ นา เที ย บร้ อ ยละกั บ จ านวนตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 1 -28)
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่มีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้
1. ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ที่ มี ค่ า คะแนน หรื อ มี ผ ลจากประเด็ น การพิ จ ารณาตามเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น
ในปีปัจจุบันสูงกว่าในปีที่ผ่านมา ถือว่าตัวชี้วัดความสาเร็จนั้นมีการพัฒนา
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีผลตามเกณฑ์การตัดสินในปี ที่ผ่านมาระดับ คุณภาพ “ดีมาก” และมีผ ล
ตามเกณฑ์การตัดสินในปีปัจจุบัน ระดับคุณภาพ “ดีมาก” ถือว่าตัวชี้วัดความสาเร็จนั้นมีการพัฒนา
การคานวณ
1. ให้แยกคานวณในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน โดยตัวชี้วัดความสาเร็จ
ที่ 1 - 14 รวม 14 ตัวชี้วัด ใช้ผลจากเกณฑ์การตัดสินในภาพรวมของสถาบัน
2.
ร้อยละ = จานวนตัวชี้วัดความสาเร็จที่มีการพัฒนา X 100
28
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จที่มีการพัฒนาเทียบกับจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จทั้งหมด 28
ตัวชี้วัด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสินของตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 1-28 รวม 28 ตัวชี้วัดของปีปัจจุบัน
และปีที่ผ่านมา
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ร้อยละ 90.00 ไป
ร้อยละ 80.00 – 89.99
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ต่ากว่าร้อยละ 60.00
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ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

49
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 30
ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน
คาอธิบาย
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จประเภทผลผลิต (Output)
ก. ตัวบ่งชี้ (3)
วัดความสาเร็จจากจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จระดับคุณภาพ “ดีมาก” เทียบร้อยละกับจานวนตัวชี้วัด
ความสาเร็ จทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดความสาเร็จ ที่ 1-29) โดยพิจารณาในแต่ล ะสาขาวิช าและแต่ล ะ
สถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
การคานวณ
1. ให้แยกคานวณในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน โดยตัวชี้วัดความสาเร็จ
ที่ 1 - 14 รวม 14 ตัวชีว้ ัด ใช้ผลจากเกณฑ์การตัดสินในภาพรวมของสถาบัน
2.
ร้อยละ = จานวนตัวชี้วัดความสาเร็จระดับคุณภาพดีมาก X 100
29
ประเด็นการพิจารณา
ร้อยละของจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จระดับคุณภาพ “ดีมาก” เทียบกับจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จ
ทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา
ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสินของตัวชี้วัดความสาเร็จที่ 1-29 รวม 29 ตัวชี้วัด
เกณฑ์การตัดสิน
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ
ผลจากประเด็นการพิจารณา
ร้อยละ 80.00 ไป
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ร้อยละ 50.00 – 59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50.00

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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50

สรุปตัวชี้วัดความสาเร็จตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558
ลาดับที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1
ระดับการปฏิบตั ิในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2
ระดับการปฏิบตั ิในการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผูบ้ ริหาร
ทุกระดับของสถาบัน
3
ระดับการปฏิบตั ิในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน
งบประมาณและรายได้
4
ระดับการปฏิบตั ิในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
5
ระดับการปฏิบตั ิในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
6
ระดับการปฏิบตั ิในการบริหารจัดการด้านการศึกษา
7
ระดับการปฏิบตั ิในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย
เพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
งานสร้างสรรค์
8
ระดับการปฏิบตั ิในการถ่ายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยี
9
ระดับการปฏิบตั ิในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
10 ระดับการปฏิบตั ิในการดาเนินการด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
11 ระดับการปฏิบตั ิในการเสริมสร้างให้สถาบันเป็น
สังคมฐานความรู้
12 ระดับการปฏิบตั ิในการบริหารจัดการสถาบันไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้
13 ระดับการปฏิบตั ิในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
14 ระดับการปฏิบตั ิในการประเมินคุณภาพภายใน
15 ระดับการปฏิบตั ิในการพัฒนาหลักสูตร
16 ระดับการปฏิบตั ิในการจัดการเรียนการสอน
17 ระดับการปฏิบตั ิในการจัดการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพ
18 ระดับการปฏิบตั ิในการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
19 ร้อยละของผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ที่เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่
20 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
21 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาและ
นามาใช้ประโยชน์
22 ร้อยละของผลงานการวิจยั และงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้
นาไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่
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ประเภท
กระบวนการ
กระบวนการ

มาตรฐาน
2 ก.
2

ตัวบ่งชี้ ระดับ
(3)
สถาบัน
สถาบัน

กระบวนการ

2 ก.

(2)

สถาบัน

กระบวนการ

2 ก.

(2)

สถาบัน

กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ

2 ก.
2 ก.
2 ข.

(1)
(2)
(2)

สถาบัน
สถาบัน
สถาบัน

กระบวนการ

2 ข.

(2)

สถาบัน

กระบวนการ
กระบวนการ

2 ข.
2 ข.

(3)
(4)

สถาบัน
สถาบัน

กระบวนการ

3

(1)

สถาบัน

กระบวนการ

3

(2)

สถาบัน

กระบวนการ

2 ก.

(3)

สถาบัน

กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ

2 ก.
2 ข.
2 ข.
2 ข.

(3)
(1)
(1)
(1)

สถาบัน
สาขา
สาขา
สาขา

กระบวนการ

2 ข.

(1)

สาขา

ผลผลิต

2 ข.

(1)

สาขา

ผลผลิต

1

(3)

สาขา

ผลผลิต

2 ก.

(1)

สาขา

ผลผลิต

2 ข.

(2)

สาขา
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ลาดับที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
23 ระดับการปฏิบตั ิในการพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
24 ระดับการปฏิบตั ิในการพัฒนาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต
25 ระดับการปฏิบตั ิในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของบัณฑิต
26 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
27 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
28 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ
29 ระดับคุณภาพในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
30 ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน

ประเภท
กระบวนการ

มาตรฐาน
1

ตัวบ่งชี้ ระดับ
(1)
สาขา

กระบวนการ

1

(2)

สาขา

กระบวนการ

1

(3)

สาขา

ผลผลิต

1

(1)

สาขา

ผลผลิต

1

(2)

สาขา

ผลผลิต

1

(3)

สาขา

ผลผลิต
ผลผลิต

2 ก.
2 ก.

(3)
(3)

สาขา
สาขา
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ภาคผนวก ก
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เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก

๕๓

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัตใิ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัตแิ หงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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๕๔

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
ซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การอาชีวศึกษา” หมายความวา กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดา น
วิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
“การฝกอบรมวิชาชีพ” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูและการฝกทักษะอาชีพระยะสั้นหรือ
ระยะยาว ทั้งในและนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเปนโครงการ
หรือสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะภายใตหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐที่จัดตั้งขึ้น เพื่อดําเนิน การจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้
“สถานประกอบการ” หมายความวา สถานประกอบการที่รวมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
“มาตรฐานการอาชีวศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและ
มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค เพื่อ ใชเปนเกณฑใ นการสงเสริม การกํากับดูแ ล
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
“คณะกรรมการการอาชีวศึกษา” หมายความวา คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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๕๕

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดาน
วิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อผลิตและ
พัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปนการยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรูในทาง
ทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติ
และมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได
มาตรา ๗ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝ ก อบรมวิ ช าชี พ ให จั ด ได ใ นสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาและสถาบันตามที่บัญญัตไิ วในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหจัดได โดยรูปแบบ ดังตอไปนี้
(๑) การศึ ก ษาในระบบ เป น การจั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ที่ เ น น การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน เปน หลัก โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
(๒) การศึ กษานอกระบบ เป น การจั ด การศึ กษาวิ ช าชี พ ที่มี ค วามยื ด หยุ น ในการกํา หนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จ
การศึ กษา โดยเนื้อ หาและหลั ก สูต รจะต อ งมี ความเหมาะสมและสอดคล องกั บ สภาพป ญหาและ
ความตองการของบุคคลแตละกลุม
(๓) การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี เป น การจั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ที่ เ กิ ด จากข อ ตกลงระหว า ง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ในเรื่อง
การจัด หลั กสู ต ร การเรี ย นการสอน การวั ด และการประเมิ น ผล โดยผู เ รี ยนใช เวลาส ว นหนึ่ ง ใน
สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น และเรี ย นภาคปฏิ บั ติ ใ นสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหนวยงานของรัฐ
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๕๖

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

เพื่อประโยชนในการผลิตและพัฒนากําลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด
การศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นตอง
มุงเนนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปนสําคัญ
มาตรา ๙ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ และ
มาตรา ๘ ใหจัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(๓) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกําหนดหลักสูตรที่จัดขึ้น เพื่อความรู หรือทักษะในการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ ซึง่ จัดขึ้นเปนโครงการหรือสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะได
มาตรา ๑๐ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
วิชาชีพตองคํานึงถึง
(๑) การมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจายอํานาจ
จากสวนกลางไปสูสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน
(๒) การศึกษาในดานวิช าชีพ สําหรับประชาชนวัยเรี ยนและวัยทํ างานตามความถนัดและ
ความสนใจอยางทั่วถึงและตอเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี
(๓) การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน สั ง คม และสถานประกอบการในการกํ า หนดนโยบาย
การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(๔) การศึกษาที่มีความยืดหยุน หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบ
เทียบประสบการณการทํางานของบุคคลเพื่อเขารับการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(๕) การมี ร ะบบจู ง ใจให ส ถานประกอบการมี ส ว นร ว มในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพ
(๖) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
วิชาชีพ โดยคํานึงถึงการประสานประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม
(๗) การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารยของการอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันตอ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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๕๗

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๑๑ นอกจากอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและกฎหมายวาดวย
ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให ค ณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษามี อํ า นาจหน า ที่
ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาเสนอแนะนโยบาย เปาหมายการผลิตและแผนการพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ
ตอรัฐมนตรี
(๒) กําหนดหลักเกณฑการจัดตั้ง การรวม และการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔
(๓) กําหนดหลักเกณฑใ นการรับเขาสมทบ การยกเลิกการสมทบ และการควบคุม ดูแ ล
สถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการ
(๔) กํ า หนดหลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของสถานประกอบการที่ จ ะเข า ร ว มจั ด การ
อาชี วศึ กษาและการฝ กอบรมวิช าชีพ หลัก สูต รการอาชีว ศึก ษาและการฝก อบรมวิ ช าชีพ ในสถาน
ประกอบการ ตลอดจนหลักเกณฑการฝกงาน และการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณทํางาน
ในสถานประกอบการ เพื่อขอรับคุณวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
(๕) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการกํากับดูแ ลและการใหการรับรองมาตรฐานสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และแผนการศึกษาแหงชาติ
(๖) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการไดรับสิทธิประโยชนและการเชิดชูเกียรติแก
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองคกรอื่น ตลอดจนการสงเสริมความรวมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการ
(๗) กําหนดหลักเกณฑใ นการแตง ตั้ง การทดสอบ การฝก อบรมและการออกใบรับรอง
การเปนครูฝกในสถานประกอบการตามมาตรา ๕๕
(๘) เสนอแนะเกี่ ยวกั บการจัด สรรงบประมาณและการกํ าหนดนโยบายในการระดมทุ น
ทรัพยากร รายได หรือการจัดตั้งกองทุนอืน่ ตอรัฐมนตรี
(๙) สงเสริม สนับสนุน กํากับ และดูแลระบบการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สถาบันหรือสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
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๕๘

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

(๑๐) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด
อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๑๑) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
หมวด ๒
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะดาน
หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาแหงใดมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณเฉพาะดานในสาขาวิช าชีพ
ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษานั้น เพื่อ ใหสามารถ
จัด การอาชี ว ศึก ษาและการฝ ก อบรมวิ ช าชีพ ได อ ยา งต อเนื่ อ ง และได รั บ การพั ฒ นาให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
หมวด ๓
สถาบันการอาชีวศึกษา
สวนที่ ๑
การจัดตั้ง
มาตรา ๑๓ สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเปนสถาบันได
การรวมสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ จั ด ตั้ ง เป น สถาบั น ให ก ระทํ า ได โ ดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคํานึงถึงการประสานความรวมมือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใช
ทรัพยากรรวมกัน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในการดําเนิน การตามวรรคสอง ถามีความเหมาะสมหรือมีความจําเปนจะแยกสถานศึกษา
อาชีวศึกษาสวนหนึ่งสวนใดมารวมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาอีกแหงหนึ่งเพื่อจัดตั้งเปนสถาบันก็ได
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ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีความเหมาะสมหรือมีความจําเปน จะจัดตั้งสถาบันเพื่อดําเนินการ
จั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝ ก อบรมวิ ช าชี พ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ก็ ไ ด ทั้ ง นี้ โดยให อ อกเป น
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ ใหสถาบันตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ เปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการ
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการแบงสวนราชการของสถาบันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
สวนที่ ๒
การดําเนินการ
มาตรา ๑๖ ใหสถาบันตามมาตรา ๑๕ เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชํานาญการปฏิบัติการสอน การวิจัย
การถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
รวมทั้งใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
มาตรา ๑๗ สถาบันอาจแบงสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํานักงานผูอํานวยการสถาบัน
(๒) วิทยาลัย
(๓) สํานัก
(๔) ศูนย
สถาบันอาจใหมีสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตาม
วัตถุประสงคในมาตรา ๑๖ เปนสวนราชการของสถาบันอีกก็ได
สํานักงานผูอํานวยการสถาบันอาจแบงสวนราชการเปนฝายหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทาฝาย
วิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนคณะวิชา ภาควิชา แผนก หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะวิชาหรือภาควิชา
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ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

สํานัก หรือศูนย อาจแบงสวนราชการเปน แผนกหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาแผนก
มาตรา ๑๘ การจั ดตั้ง การรวม และการยุ บเลิ กสํานั กงานผูอํา นวยการสถาบั น วิท ยาลั ย
สํ า นั ก ศู น ย ห รื อ หน ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า วิ ท ยาลั ย ให ทํ า เป น ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแบงสว นราชการภายในสํานัก งานผู อํานวยการสถาบั น วิ ทยาลั ย สํ านัก ศูน ย หรื อ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย ใหทําเปนขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๙ ภายใตขอบวัตถุประสงคตามมาตรา ๑๖ สถาบัน จะรั บสถานศึก ษาอื่น หรื อ
สถานประกอบการเขาสมทบในสถาบันเพื่อประโยชนในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมวิชาชีพได และมีอํานาจใหประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือปริญญาตรีแกผูที่ศึกษาจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ และสําเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ
ของสถาบันได
การรับเขาสมทบ และการยกเลิกการเขาสมทบของสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถานศึกษาอื่น หรือ สถานประกอบการที่ เขา สมทบในสถาบัน ใหเป น ไปตาม
ขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๐ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน สถาบันอาจมีรายไดดงั ตอไปนี้
(๑) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตาง ๆ ของสถาบัน
(๒) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกสถาบัน
(๓) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสนิ ของสถาบัน
(๔) รายได ห รื อ ผลประโยชน ที่ ไ ด จ ากการใช ที่ ร าชพั ส ดุ ซึ่ ง สถาบั น ปกครอง ดู แ ล
หรือใชประโยชน
(๕) เงิ น อุ ด หนุ น จากราชการส ว นท อ งถิ่ น หรื อ เอกชน หรื อ องค ก รระหว า งประเทศ
หรือเงินอุดหนุนอื่นที่สถาบันไดรับเพื่อใชในการดําเนินกิจการของสถาบัน
(๖) รายไดหรือผลประโยชนอื่น
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ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสนิ
ของสถาบัน ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น รวมทั้งการจัดหา
รายไดจากการใหบริการและการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของสวนราชการในสถาบัน
บรรดารายไดและผลประโยชนของสถาบัน เบี้ยปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของสถาบัน เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อทรัพยสิน
หรือสั ญญาจางทําของที่ ดําเนิน การโดยใชเงิ น งบประมาณแผน ดิน ไม เปน รายไดที่ ตองนําส งคลั ง
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๒๑ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถาบันไดมาโดยมีผูอุทิศใหหรือไดมา โดยการซื้อหรือ
การแลกเปลี่ยนจากเงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกสถาบันตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใชบังคับ
ไมถือเปนที่ราชพัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
มาตรา ๒๒ บรรดารายไดและทรัพยสนิ ของสถาบันจะตองจัดการเพื่อประโยชนตามวัตถุประสงค
ของสถาบันตามมาตรา ๑๖
เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกสถาบัน จะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศไดกําหนดไว
และจะตองเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบัน แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว
สถาบันตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏจะตอง
ไดรบั อนุมัติจากสภาสถาบัน
สวนที่ ๓
สภาสถาบันและผูบริหารสถาบัน
มาตรา ๒๓ ใหมีคณะกรรมการสภาสถาบัน ในสถาบัน แตละแหง จํานวนไมเกินสิบสี่คน
ประกอบดวย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง ไดแก ผูอํานวยการสถาบัน
(๓) กรรมการสภาสถาบัน จํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเสนอ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558

61

๖๒

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก
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๕ มีนาคม ๒๕๕๑

(๔) กรรมการสภาสถาบันจํานวนสี่คน ซึง่ เลือกจากผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถาบันจํานวน
สองคน และครูหรือคณาจารยประจําที่มิไดเปนผูบริหารจํานวนสองคน
(๕) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลภายนอก
สถาบั น โดยคํ า แนะนํ า ของกรรมการสภาสถาบั น ตาม (๓) และ (๔) ในจํ า นวนนี้ จ ะต อ งเป น
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภาคเอกชนจํ า นวนหนึ่ ง คนและจากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ส ถาบั น
หรือสถานศึกษาในสังกัดสถาบันนั้นตั้งอยูจํานวนหนึ่งคน
คุณ สมบั ติข องผู ดํ ารงตํ า แหน ง นายกสภาสถาบั น กรรมการสภาสถาบั น ตาม (๓) และ
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิตาม (๕) หลักเกณฑ และวิธีการเลือกหรือสรรหากรรมการสภา
สถาบันตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหสภาสถาบัน แตงตั้ งรองผูอํ านวยการสถาบัน คนหนึ่งเปน เลขานุการคณะกรรมการสภา
สถาบันโดยคําแนะนําของผูอํานวยการสถาบัน
มาตรา ๒๔ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓ (๓) (๔) และ (๕)
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และจะแตงตั้งหรืออาจไดรับเลือกใหมอีกได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภาสถาบันและกรรมการสภา
สถาบันตามมาตรา ๒๓ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตขิ องการเปนนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น
(๔) ไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๕) สภาสถาบันมีมติใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่หรือหยอน
ความสามารถ
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
การพนจากตําแหนงตาม (๕) ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการสภาสถาบัน
เทาที่มีอยู
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๕ มีนาคม ๒๕๕๑

ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันวางลง ไมวาดวยเหตุใดและยัง
มิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน แทนตําแหนงที่วาง ใหสภา
สถาบันประกอบดวยกรรมการสภาสถาบันเทาที่มีอยู
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓ (๓) (๔) หรือ (๕)
พนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการแตงตั้งหรือไดมีการเลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูซึ่ง
ไดรับการแตงตั้งหรือไดรับเลือกอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการ
ดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดาํ เนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได
ในกรณีที่น ายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓ (๓) (๔) และ (๕)
พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ
หรือยังมิไดเลือกกรรมการสภาสถาบัน อื่นขึ้น ใหม ใหนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน
ซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันใหมแลว
ใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓
(๓) (๔) และ (๕) ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง
มาตรา ๒๕ สภาสถาบันมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน และโดยเฉพาะ
ใหมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) อนุมั ติแ ผนพัฒนาของสถาบัน เกี่ ยวกับการอาชีวศึ กษาและการฝก อบรมวิ ช าชีพ ของ
สถาบันใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของชาติ
(๒) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการดําเนินการของสถาบัน
(๓) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนราชการของสถาบัน ตามมาตรา ๑๗
รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของสวนราชการดังกลาว
(๔) อนุมัติการรับสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการเขาสมทบและการยกเลิกการสมทบ
ของสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการดังกลาว
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของสถาบันใหสอดคลองกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
(๖) อนุมัติการใหปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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(๗) พิจารณาและใหความเห็นชอบในการเขารวมดําเนินการจัดตั้งศูนยวิจัย หองทดลองหรือ
หองปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการหรือภาคเอกชน
ตามมาตรา ๕๓
(๘) กํากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาทุกระดับ
(๙) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ
(๑๐) พิจารณาเสนอแนะตอรัฐมนตรีเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนผูอํานวยการสถาบัน
(๑๑) แตงตั้งและถอดถอนรองผูอํานวยการสถาบัน ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน และอาจารยพิเศษ
(๑๒) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจ
และหนาที่ของสภาสถาบัน
(๑๓) กํา หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การจั ด หารายได ออกข อ บั ง คับ และวางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ
การบริหารการเงินและทรัพยสินของสถาบัน
(๑๔) ใหความเห็นชอบในการกําหนดตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบัน
(๑๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับสถาบันที่มิไดระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๖ การประชุมสภาสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๗ ใหมีผูอํานวยการสถาบันเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
สถาบัน และใหมีรองผูอํานวยการสถาบันอยางนอยหนึ่งคน กับทั้งอาจมีผูชวยผูอํานวยการสถาบัน
หนึ่งคนหรือหลายคนก็ได ทั้งนี้ ตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่
ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๒๘ ให สภาสถาบัน สรรหาบุ คคลที่ มีคุ ณสมบัติ ตามมาตรา ๓๐ เสนอรัฐ มนตรี
แต ง ตั้ ง ให ดํา รงตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการสถาบัน ทั้ ง นี้ ให คํ า นึ ง ถึ ง การมี ส ว นรว มของคณาจารย แ ละ
ขาราชการของสถาบัน
ใหสภาสถาบันแตงตั้งรองผูอํานวยการสถาบันและผูชวยผูอํานวยการสถาบัน โดยคําแนะนํา
ของผูอํานวยการสถาบันจากครูหรือคณาจารยผูมีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๓๐
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หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหเปนผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการ
สถาบัน และผูชวยผูอํานวยการสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๙ ผูอํานวยการสถาบันมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้ง
ใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง ผูอํานวยการสถาบันพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภาสถาบันมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนกรรมการสภาสถาบัน
เทาที่มีอยู เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ
(๔) ถูก ลงโทษทางวิ นั ยอยา งร า ยแรง หรือ ถู กสั่ งใหอ อกจากราชการเพราะเหตุมี ม ลทิ น
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
เมื่อผูอํานวยการสถาบันพนจากตําแหนง ใหรองผูอํานวยการสถาบันหรือผูชวยผูอํานวยการ
สถาบัน พนจากตําแหนงดวย และใหมีการแตงตั้งผูอํานวยการสถาบัน ภายในเกาสิบวันนับแตวัน ที่
ผูอํานวยการสถาบันพนจากตําแหนง
มาตรา ๓๐ ผูอํานวยการสถาบันและรองผูอํานวยการสถาบันตองมีคณ
ุ สมบัติดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา และไดทํา
การสอนหรือมีประสบการณดานบริหารมาแลวไมนอยกวาสองปในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแลวรวมเปน
เวลาไมนอยกวาสองป หรือ
(๒) ไดรับปริญญาชั้น ใดชั้น หนึ่งหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา และไดทําการสอน
หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสี่ปใ นสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน หรือ
สถาบั น อุดมศึกษาอื่น หรือ เคยดํ ารงตํ าแหนงกรรมการสภาสถาบัน อุด มศึกษาอื่น มาแล วเปน เวลา
ไมนอยกวาสี่ป
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ผูชวยผูอํานวยการสถาบันตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๑ ผูอํานวยการสถาบันเปนผูแทนของสถาบันในกิจการทั่วไป และใหมีอํานาจและ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
ทางราชการและของสถาบัน จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบัน
(๒) ควบคุ ม ดู แ ลบุ ค ลากร การเงิ น การพั ส ดุ สถานที่ และทรั พ ย สิ น อื่ น ของสถาบั น
ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของทางราชการและของสถาบัน
(๓) จัดทําแผนการดําเนินงาน แผนพัฒนาของสถาบัน งบประมาณประจําป และตลอดจน
ติดตามการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน
(๔) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของสถาบันตอสภาสถาบัน
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่น ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของทางราชการและ
ของสถาบัน หรือตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได
ให ร องผู อํ า นวยการสถาบั น เป น ผู รั ก ษาราชการแทน ถ า มี ร องผู อํ า นวยการสถาบั น หลายคน
ใหรองผูอํานวยการสถาบันซึ่งผูอํานวยการสถาบันมอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน หากผูอํานวยการ
สถาบันมิไดมอบหมาย ใหรองผูอํานวยการสถาบันซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน หรือไมมีผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สถาบันตามวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนายกสภาสถาบันแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๓๐ เปนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน
ใหผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
ในกรณี ที่ ก ฎหมาย ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ คํ า สั่ ง มติ ค ณะรั ฐ มนตรี มติ ค ณะกรรมการ
ตามกฎหมาย หรือมีคาํ สั่งของผูบังคับบัญชาแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้นเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจ
และหน าที่ อย างใด ก็ใ หผู รัก ษาราชการแทนทํ าหน าที่ กรรมการหรือ มีอํ านาจและหนา ที่อ ยา งนั้ น
ในระหวางรักษาราชการแทนดวย
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มาตรา ๓๓ ใหรองผูอํานวยการสถาบันคนหนึ่งทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบ
งานของสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน
วิ ท ยาลั ย สํ า นั ก ศู น ย หรื อ หน ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า วิ ท ยาลั ย
ใหมีผูอํานวยการเปน ผู บังคับบัญชาและรับผิด ชอบงานของวิทยาลัย สํานัก ศูน ย หรื อหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยนั้น
ส ว นราชการตามวรรคสองจะให มี ร องผู อํ า นวยการเพื่ อ ทํ า หน า ที่ ต ามที่ ผู อํ า นวยการ
สวนราชการนั้นมอบหมายก็ได
มาตรา ๓๔ ให ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ผู อํ า นวยการศู น ย
ผูอํานวยการหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย และรองผูอํานวยการของตําแหนงดังกลาว
เปนตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษา แลวแตกรณี ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๓๕ ให ตํ า แหน ง ผู อํา นวยการสถาบั น และตํ า แหน ง รองผู อํ านวยการสถาบั น เป น
ตําแหนงที่เทียบเทาตําแหนงอธิการบดีและตําแหนงรองอธิการบดีในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับ
ปริญญาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๓๖ ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการสถาบัน ผูชวยผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย และผูอํานวยการหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได
ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่นอีกหนึ่งตําแหนงได ทั้งนี้ ตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา ๓๗ ในวิ ท ยาลั ยแต ล ะแห งให มี ค ณะกรรมการวิท ยาลั ย คณะหนึ่ ง มี ห นา ที่ ใ นการ
สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัย ประกอบดวยผูแทนครูหรือคณาจารย ผูแทนผูปกครอง
ผู แ ทนองค ก รชุ ม ชน ผู แ ทนองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ผู แ ทนศิ ษ ย เ ก า ของวิ ท ยาลั ย แห ง นั้ น
ผูแทนพระภิกษุสงฆ ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ
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เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

นอกจากกรรมการตามวรรคหนึ่งแลว คณะกรรมการวิทยาลัยอาจมีผูแทนสถานประกอบการ
ดานธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร หรืออุตสาหกรรม ผูแทนหอการคาจังหวัด และผูแทนองคกรดาน
อาชีวศึกษาในพื้นที่ เปนกรรมการเพิ่มขึ้นได
ในกรณีที่วิทยาลัยใดไมอาจมีผูแทนประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่ไดกําหนดไวในวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการวิทยาลัยของวิทยาลัยนั้น ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู
จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
การประชุม วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการวิทยาลัย ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สวนที่ ๔
ตําแหนงทางวิชาการ
มาตรา ๓๘ คณาจารยประจําซึ่งสอนชั้นปริญญาในสถาบันมีตาํ แหนงทางวิชาการ ดังตอไปนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารแต ง ตั้ ง และถอดถอนคณาจารย ป ระจํ า ตามวรรคหนึ่ ง
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน
มาตรา ๓๙ ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง จากผูซึ่งเปน
หรือเคยเปนอาจารยพิเศษในวิชาที่ผูนั้นมีความชํานาญเปนพิเศษโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน
คุณสมบัติ แ ละหลัก เกณฑใ นการแตง ตั้งศาสตราจารย พิเศษ ใหเ ปน ไปตามขอ บังคั บของ
สถาบัน
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๕ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๔๐ สภาสถาบันอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจํา
ของสถาบันเปนรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ หรืออาจารยพิเศษได
คุณสมบัติ หลักเกณฑแ ละวิธีการแตงตั้งรองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
และอาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๑ ใหผูเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ ผู ชวยศาสตราจารย หรือ ผูช วยศาสตราจารย พิเ ศษ มี สิท ธิใ ชตํา แหนง ทางวิช าการดั งกลา ว
เปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป
การใชคาํ นําหนานามตามวรรคหนึ่ง ใหใชอักษรยอดังตอไปนี้
ศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ศ.
ศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ)
รองศาสตราจารย
ใชอักษรยอ รศ.
รองศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ)
ผูชวยศาสตราจารย
ใชอักษรยอ ผศ.
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ)
สวนที่ ๕
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๔๒ สถาบันมีอํานาจใหปริญญาตรีในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันได
การเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๔๓ สภาสถาบั น โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาอาจออก
ขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอัน ดับหนึ่งหรือ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได
มาตรา ๔๔ สภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรออกใหแ กผูสําเร็จ
การศึกษาเฉพาะวิชาได
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เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๔๕ สถาบันมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นวาทรงคุณวุฒิ
สมควรแกปริญญานั้น แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในสถาบัน
นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันในขณะดํารงตําแหนงนั้นมิได
สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของสถาบัน
มาตรา ๔๖ สภาสถาบัน อาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้น สูงและประกาศนียบัตรวิช าชีพได
และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุย
ประจําตําแหนงคณาจารยของสถาบันได
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็ม วิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอยางใด
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๗ สภาสถาบันอาจกําหนดใหมีตรา สัญลักษณ เครื่องหมายของสถาบัน เครื่องแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาได โดยทําเปน ขอบังคับของสถาบัน และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
การใชตรา สัญลักษณ เครื่องหมายของสถาบัน เพื่อการคาหรือการใชสิ่งดังกลาวที่มิใชเพื่อ
ประโยชนของสถาบันตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสถาบัน
หมวด ๔
ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชนใ นการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดําเนินการประสาน สงเสริม และสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชน ใหสามารถจัดการอาชีวศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
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เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๔๙ สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาของเอกชนอาจเข า ร ว มเป น เครื อ ข า ยของสถาบั น
เพื่อประโยชนในการรวมมือทางวิชาการ การสรางคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน ใหสอดคลองกับ
ระบบมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ เพื่อสามารถใชทรัพยากรรวมกัน ใหเกิดประโยชนสูงสุ ด
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๐ สถาบันตองจัดระบบการจัดการใหเอื้ออํานวยแกผูมีประสบการณ ผูผานการ
ฝกอบรมจากสถานประกอบการที่ไดรับการรับรอง ผูเรียนที่สะสมผลการเรียนไว และผูที่ผานการ
ฝกอบรมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ใหสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือ
ประสบการณดานวิช าชีพเพื่อ ใหไดคุณวุฒิการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
มาตรา ๕๑ ในการจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ที่ เ ป น ความร ว มมื อ ระหว า งสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และสถานประกอบการ ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบัน และสถานประกอบการ
มาตรา ๕๒ สถานประกอบการใดที่ ป ระสงค จะดํา เนิน การจัด การอาชีว ศึ กษา และการ
ฝกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัติน้ี ใหยื่นคําขอตอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให
ไดรับการรับรองประโยชนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ใหถือวาไมเปนการขัดหรือแยงกับการจัดการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานรูปแบบศูนยการเรียนตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
การยื่นคําขอและการพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการใหจัดการสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพ หรือจัดการสอนตามหลักสูตรที่สถานประกอบการรวมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันจัดทําขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การตามวรรคสาม ให เ ป น ไปตามที่ ค ณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด
มาตรา ๕๓ สถานประกอบการหรื อ ภาคเอกชนอาจเข า ร ว มดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย วิ จั ย
หองทดลองหรือหองปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิช าชีพ ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน ของรัฐหรือเอกชนไดตามความตกลงของสถานศึกษาหรือสถาบัน และสถาน
ประกอบการนั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนดานความรวมมือในการพัฒนากําลังคน การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
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เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

เสริมสรางมาตรฐานการอาชีวศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณของครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาหรือสถาบัน ใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
รายได แ ละทรั พ ย สิ น ที่ เ กิ ด จากการดํ า เนิ น การของสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ ง
ใหเปนรายไดของสถานศึกษาหรือสถาบันนั้น
หลักเกณฑและวิธีการในการเขารวมดําเนินการของสถานประกอบการ หรือภาคเอกชนตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๔ สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองคกรอื่นที่ใหความรวมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ อาจไดรับสิทธิและประโยชน ดังตอไปนี้
(๑) การสนับสนุนดานวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแกกรณี
(๒) การเชิดชูเกียรติแกสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองคกรอื่น ที่ใหความรวมมือ
ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
มาตรา ๕๕ ครูฝกในสถานประกอบการตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ตองมีคุณสมบัติ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เปน ผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผานการศึกษาหรือฝกอบรมวิช าการศึกษา
ดานอาชีพ
(๒) เปนผูชํานาญการดานอาชีพโดยสําเร็จการศึกษาวิชาชีพไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ หรือมาตรฐานอื่นตามที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
(๓) เป น ผู เ ชี่ ย วชาญด า นอาชี พ เฉพาะสาขาซึ่ ง สํ า เร็ จ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ไม ต่ํ า กว า ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีประสบการณในสาขาอาชีพนั้นไมนอยกวาหาป หรือสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีประสบการณในสาขาอาชีพนั้นไมนอยกวาสามป หรือผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและมีประสบการณในการทํางานในสาขาอาชีพนั้นไมนอยกวาหาป
(๔) เป น ผู มีป ระสบการณแ ละประสบความสํ าเร็จ ในอาชี พเฉพาะสาขา มี ผ ลงานเป น ที่
ยอมรับในสังคมและทองถิ่น และสามารถถายทอดความรูได
หลักเกณฑใ นการแตงตั้ง การทดสอบ การฝกอบรม และการออกใบรับรองการเปนครูฝก
ในสถานประกอบการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
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เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

หมวด ๕
การเงินและทรัพยากร
มาตรา ๕๖ ใหจัดตั้งกองทุ น ขึ้นกองทุน หนึ่ งในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรี ย กว า “กองทุ น เพื่ อ พั ฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษาและการฝ ก อบรมวิ ช าชี พ ”
มีวัต ถุป ระสงคเพื่ อสนับ สนุ น การพั ฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการจั ดการอาชี วศึ กษา การพั ฒนา
บุคลากร และความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ประกอบดวย
(๑) เงิน หรือ ทรัพยสิ น อื่น ที่สถานประกอบการหรือ เอกชนมอบใหแ กก องทุน หรือที่มี ผู
บริจาคหรืออุทิศใหแกกองทุน
(๒) เงินที่ไดรับจากตางประเทศ รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
(๓) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน
(๔) รายไดหรือผลประโยชนอื่นของกองทุน
มาตรา ๕๗ เงินกองทุนใหใชจายได ดังตอไปนี้
(๑) การดํ าเนิน งานและสนั บสนุ น การพัฒ นาคุณภาพเครื่ องมื อ อุ ปกรณ อาคารสถานที่
หลักสูตร กิจกรรม มาตรฐานสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
แหงชาติ และการพัฒนาบุคลากร รวมถึงนักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน
สถานประกอบการ และครูฝกในสถานประกอบการ ตลอดจนความรวมมือระหวางหนวยงานดังกลาว
(๒) การใหกูยืมแกผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อใชจายในการประกอบอาชีพโดยอิสระ
(๓) เปนคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
การเบิกจ ายเงินกองทุน ตามวรรคหนึ่ง ให เปนไปตามระเบีย บที่สํานัก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๘ ผู ใ ดใช ค รุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ ครุ ย ประจํ า ตํ า แหน ง เครื่ อ งแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาหรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกลาว โดยไมมีสิทธิที่จะใช
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
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เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

หรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมีตําแหนงใดในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา
หรือมีปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาหรือสถาบัน
โดยที่ตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสทิ ธิที่จะใช หรือมีตําแหนงหรือวิทยฐานะ
เชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ ผูใดกระทําการดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา สัญลักษณ หรือเครื่องหมายของสถาบันไมวาจะทํา
เปนสีใดหรือทําดวยวิธีใด ๆ
(๒) ใชตรา สัญลักษณ หรือเครื่องหมายของสถาบันปลอมหรือซึ่งทําเลียนแบบ หรือ
(๓) ใช หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา สัญลักษณ เครื่องหมายของสถาบันที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ
โดยไมไดรับอนุญาต
ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปนผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหลงโทษเฉพาะความผิด
ตาม (๒) แตกระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๐ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ตั้งขึ้น กอ นวัน ที่พระราชบัญญัตินี้ใ ชบังคับเปน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๑ ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาวิทยาลัย รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของผูดํารงตําแหนงดังกลาว ของสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ อยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ หัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย หรือผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของตําแหนงดังกลาว
ตามพระราชบัญญัตินี้
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เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

75

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๖๒ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ
และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ
ระเบี ย บ หรื อ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ระเบี ย บสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
และขอบังคับหรือระเบียบของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับมาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๖๓ ในระหว า งที่ ยั ง มิ ไ ด มี ก ารแต ง ตั้ ง ผู อํ า นวยการสถาบั น ตามมาตรา ๒๘
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ทํ า หน า ที่ รั ก ษาการในตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการสถาบั น เป น การชั่ ว คราวจนกว า จะได มี ก ารแต ง ตั้ ง
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
รักษาการดังกลาว
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ กฎหมายวาด วยการศึกษาแห งชาติ
ไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา รวมทั้งการดําเนินการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา ซึ่งการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิ ชาชี พนั้นถือเปนกระบวนการผลิ ตและพั ฒนากําลังคนเพื่ อเพิ่มผลผลิ ตและส งเสริ มการพั ฒนา
เศรษฐกิ จและเทคโนโลยีข องประเทศให ได ระดับมาตรฐานสากล ทํ าให ประชาชนสามารถประกอบอาชี พ
โดยอิสระและพึ่งตนเองได นอกจากนี้ สมควรกําหนดใหมสี ถาบันการอาชีวศึกษาซึ่งเปนสถานศึกษาของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาและเปนนิติบุคคลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการจัดการ
อาชีวศึกษาที่ดํ าเนินการอย างเป นเอกภาพในดานนโยบายและมี การกระจายอํานาจไปสู ระดั บปฏิบัติ เพื่อให
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จแกประชาชน
โดยเฉพาะนั ก เรี ยนและนั ก ศึ ก ษา อั น จะเป น การสอดคล องกั บแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ
และแผนการศึกษาแหงชาติ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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77

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

กฎกระทรวง

วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อัน เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน” หมายความว า การประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกํา หนดสํ า หรั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ซึ่ งกระทํ า โดยบุ คลากรของสถานศึ กษานั้ น
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา
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78

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

“การประเมิน คุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมิน คุณ ภาพการจัด การศึก ษา
การติด ตาม และการตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษา ซึ่ งกระทํา โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือผูประเมินภายนอก
“การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพ
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ
และโครงสรา ง การวางแผน และการดํา เนิ น งานตามแผน รวมทั้ง การสร างจิตสํ านึ กให เห็ น ว า
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา
(องคการมหาชน)
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒ นา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตองประกอบดวย
(๑) การประเมินคุณภาพภายใน
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ ๔ ระบบการประกัน คุณ ภาพภายนอกเพื่อ รับ รองมาตรฐานและมุ งพั ฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาทุกระดับ ตองประกอบดวย
(๑) การประเมินคุณภาพภายนอก
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ขอ ๕ ใหสถานศึ กษาดําเนิน การประกั น คุณ ภาพภายในอย างต อเนื่ องเปน ประจํ าทุก ป
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน
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79

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ขอ ๖ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาและเปดเผย
รายงานนั้นตอสาธารณชน
ขอ ๗ สถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการ
จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
หมวด ๒
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สวนที่ ๑
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ ๘ การประกัน คุณภาพภายในที่กําหนดในสวนนี้ ใหใ ช บังคับแกการจัดการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน แตไมรวมถึงการจัดการอาชีวศึกษา
ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ประกอบดวย
(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ซึง่ รัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐ มนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน จากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานการจัดการศึกษา
การบริ หารสถานศึ กษา หรือ การประเมิ น การจั ด การศึก ษา จํ า นวนไม เกิ น เก า คนเป น กรรมการ
ซึ่งในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากบุคคลที่ไมเปน ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน
ให เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแต ง ตั้ ง ข า ราชการของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานซึ่ งดูแลงานด านการประกั น คุณภาพการศึกษา เปน กรรมการ
และเลขานุการ
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80

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ขอ ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) ไมเคยไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง
ขอ ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหแตงตั้งผูอื่นดํารงตําแหนงแทน
เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน
ก็ได และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่ม ขึ้น ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการผูท รงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรบั แตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ขอ ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๑๐
ขอ ๑๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐานมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
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81

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑแ ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกัน คุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยใหนําผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(๓) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน
(๔) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งตามที่ รั ฐ มนตรี ห รื อ คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
มอบหมาย
ขอ ๑๔ ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยดํ า เนิ น การ
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
(๔) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๕) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(๖) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๗) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(๘) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสว นรวมของชุมชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงาน
ตนสังกัด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมสามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งได
ใหหนวยงานตนสังกัดหรือสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา แลวแตกรณี ประกาศผอนผันการปฏิบัติ
และวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น
แลวรายงานใหรัฐมนตรีทราบ
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82

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ขอ ๑๕ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ ๑๔ (๑) ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศกํ า หนด และต อ งครอบคลุ ม สาระการเรี ย นรู
และกระบวนการเรียนรู รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่นดวย
ขอ ๑๖ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตามข อ ๑๔ (๒)
ใหดาํ เนินการดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่จําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ
(๒) กําหนดวิสัยทัศน พัน ธกิจ เปาหมาย และความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจน
และเปนรูปธรรม
(๓) กําหนดวิธีดํ าเนิ น งานที่มีหลั กวิช า ผลการวิจัย หรื อขอ มูลเชิ งประจักษ ที่อางอิงได
ใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู
การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสู
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว
(๔) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ
(๕) กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงาน
ตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) กํ า หนดบทบาทหน า ที่ แ ละแนวทางการมี ส ว นร ว มของบิ ด า มารดา ผู ป กครอง
และองคกรชุมชน
(๗) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ขอ ๑๗ ใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาวิเคราะห วิจัย และเผยแพรน วัตกรรมเกี่ยวกับ
รูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน และรวม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขอ ๑๘ ใหหนวยงานตน สังกัดของสถานศึกษาขั้น พื้นฐานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย า งน อ ยหนึ่ ง ครั้ ง ในทุ ก สามป แ ละแจ ง ผลให ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทราบ
รวมทั้งใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
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83

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

สวนที่ ๒
การอาชีวศึกษา
ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา” ประกอบดวย
(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ซึง่ รัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานการจัดการศึกษา
การบริ หารสถานศึ กษา หรือ การประเมิ น การจั ด การศึก ษา จํ า นวนไม เกิ น เก า คนเป น กรรมการ
ซึ่งในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากบุคคลที่ไมเปน ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแตงตั้งขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๒๐ ใหนําความในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ มาใชบังคับกับคุณสมบัติ ลักษณะ
ตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน การแตงตั้งกรรมการเพิ่ม และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๙ (๓) โดยอนุโลม
ขอ ๒๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑแ ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณ ภาพภายในการอาชีว ศึ กษา เพื่ อส งเสริ ม สนั บสนุน และพัฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
การอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(๓) แต ง ตั้ ง คณะทํ างานเพื่ อ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษา
(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
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83

84

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ขอ ๒๒ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(๓) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๔) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(๕) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๖) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(๗) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
การดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให ส ถานศึ ก ษายึ ด หลั ก การมี ส ว นร ว มของบุ ค ลากร
ในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการสงเสริม สนับสนุนและกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด
ขอ ๒๓ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ ๒๒ (๑) ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึ กษาของชาติ และมาตรฐานการศึก ษาการอาชีวศึก ษาตามที่กระทรวงศึก ษาธิการ
ประกาศกําหนด และตองครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งเหมาะสมกับ
สภาพผูเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่นและเทคโนโลยี
ขอ ๒๔ ใหสถานศึกษาอาชีว ศึกษาจัดโครงสรา งการบริหารที่เอื้อ ตอการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาและสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
ขอ ๒๕ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ ๒๒ (๒) จะตอง
สอดคลองกับแนวทางที่สถานศึกษาไดกําหนดไว ดังตอไปนี้
(๑) วิสยั ทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ และแผนดําเนินการของสถานศึกษา
(๒) กระบวนการเรียนรูและการฝกประสบการณ
(๓) การวิจัยและนวัตกรรม
(๔) การบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม
(๕) การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ
(๖) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
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85

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

(๗) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
(๘) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา
ขอ ๒๖ สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาต อ งดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา
ของสถานศึ ก ษา โดยให มีก ารกํ า กั บ และติ ด ตามตรวจสอบการดํ า เนิ น งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และตอเนื่อง
ขอ ๒๗ ให ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาจั ด ให มี ก ารประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ แก ผู เ รี ย น
ตามหลักสูตรที่เปดสอนครบทุกสาขาวิช า ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา หรือตามระยะเวลา
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร
ขอ ๒๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการที่มีสวน
รวมในการจัดการอาชีวศึกษา สงเสริม สนับสนุนและรวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ขอ ๒๙ ใหหนวยงานตน สังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ รวมทั้ง
ใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
สวนที่ ๓
การอุดมศึกษา
ขอ ๓๐ ให มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว า “คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา” ประกอบดวย
(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ซึง่ รัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานการจัดการศึกษา
การบริ หารสถานศึ กษา หรือ การประเมิ น การจั ด การศึก ษา จํ า นวนไม เกิ น เก า คนเป น กรรมการ
ซึ่ง ในจํ า นวนนี้ จ ะต อ งแต ง ตั้ ง บุ ค คลที่ ไ ม เ ป น ข า ราชการหรื อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ตํ า แหน ง
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงตั้งขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๓๑ ใหนําความในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ มาใชบังคับกับคุณสมบัติ ลักษณะ
ตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน การแตงตั้งกรรมการเพิ่ม และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๓๐ (๓) โดยอนุโลม
ขอ ๓๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑแ ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดั บอุดมศึกษา เพื่ อสงเสริม สนับสนุน และพั ฒนาการประกัน คุ ณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒) เสนอแนะแนวทางปรั บปรุ งและพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาแก สถานศึ กษาโดยนํ าผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(๓) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย
ขอ ๓๓ ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลัก
เสรี ภาพทางวิช าการและความมีอิ สระในการดํา เนิน การของสถานศึก ษา เพื่ อใหมีป ระสิทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผ ลในการพัฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษาระดั บอุ ดมศึก ษา
อยางตอเนื่อง และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ขอ ๓๔ หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหพิจารณาจาก
(๑) ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
(๒) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่กําหนดไว
(๓) ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลการดํา เนิน งานตามระบบการประกัน คุณภาพภายใน
ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
ขอ ๓๕ วิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ให ใ ช แ นวปฏิ บั ติ
ดังตอไปนี้
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

(๑) ใหค ณะวิช าและสถานศึกษาระดับ อุด มศึ กษาจัด ใหมี หน วยงานหรือ คณะกรรมการ
ที่ รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น การด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขึ้ น โดยมี ห น า ที่ พั ฒ นา บริ ห าร
และติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย
และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(๓) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
(๔) ใหคณะวิช าและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุม คุณภาพ
ขององคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังตอไปนี้
(ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ
(ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย
(ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
(ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น
(จ) อุปกรณการศึกษา
(ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา
(ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
(ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ให แ ต ล ะคณะวิ ช าและสถานศึก ษาระดับ อุ ดมศึ กษาจัด ใหมี ระบบการติ ด ตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามที่ เ ห็ น สมควร โดยให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาส ง เสริ ม
และสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
ขอ ๓๖ ให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด ของสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให มี ก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษานั้ น อย า งน อ ยหนึ่ ง ครั้ ง ในทุ ก สามป แ ละแจ ง ผลให ส ถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
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หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

หมวด ๓
การประกันคุณภาพภายนอก
ขอ ๓๗ การประกันคุณภาพภายนอกใหคาํ นึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ ดังตอไปนี้
(๑) เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปน
จริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
(๓) สร างความสมดุ ล ระหว า งเสรี ภาพทางการศึ กษากับ จุด มุง หมายและหลัก การศึก ษา
ของชาติ โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน
(๔) สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
(๕) สงเสริมการมีสวนรว มในการประเมิน คุณ ภาพ และพัฒนาการจัดการศึ กษาของรั ฐ
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(๖) ความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
และเปาหมายของสถานศึกษา
ขอ ๓๘ ในการประกั น คุณภาพภายนอก ใหสํา นักงานทําการประเมิน คุณ ภาพภายนอก
สถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา
(๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
(๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
ในกรณีที่มีความจําเปน ตองทําการประเมิน คุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่น เพิ่มเติมจาก
มาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นไดโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี
ขอ ๓๙ วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานกําหนด
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ขอ ๔๐ ในกรณี ที่ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกแสดงว า ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลที่ไมผานเกณฑ
มาตรฐานแกหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษานั้น และใหสถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไขโดยจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน เพื่อขอรับการประเมินใหมภายในสองปนับแตวันที่ไดรับ
แจงผลการประเมินครั้งแรก
ใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอสํานักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลาตามขอ ๔๐
ให สํ า นั ก งานรายงานต อ คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ทั้งนี้ ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุ ค คล ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๑ ประกอบด้ ว ย วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นนทบุ รี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
(๒) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัย
เทคนิคลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี และวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
(๓) สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๓ ประกอบด้ ว ย วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ฉะเชิ ง เทรา
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน และวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
(๔) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุ รี วิท ยาลั ย เทคนิ คสุพ รรณบุรี วิ ท ยาลัย อาชี ว ศึก ษาสุพ รรณบุ รี วิท ยาลั ย เทคนิ ค ราชบุ รี
และวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
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(๕) สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคกลาง ๕ ประกอบด้ ว ย วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สมุ ท รสาคร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพ
วังไกลกังวล วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
(๖) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคสิชล วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช วิทยาลัย การอาชีพนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
และวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
(๗) สถาบัน การอาชีว ศึกษาภาคใต้ ๒ ประกอบด้ว ย วิท ยาลัย เทคนิค ระนอง วิท ยาลั ย
เทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
และวิทยาลัยการอาชีพตรัง
(๘) สถาบัน การอาชีว ศึกษาภาคใต้ ๓ ประกอบด้ว ย วิท ยาลัย เทคนิคปัต ตานี วิท ยาลัย
อาชี ว ศึ ก ษาปั ต ตานี วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ปัต ตานี วิท ยาลั ย ประมงปั ต ตานี วิ ท ยาลั ย เทคนิ คยะลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และวิทยาลัยเทคนิคสตูล
(๙) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประกอบด้วย วิท ยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัย
เทคนิคสัตหีบ วิท ยาลัยอาชีว ศึกษาชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
และวิทยาลัยเทคนิคตราด
(๑๐) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
วิทยาลัย อาชีวศึกษาหนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย วิทยาลัย
เทคนิ ค บึ ง กาฬ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค หนองบั ว ลํ า ภู วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เลย วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเลย
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
(๑๑) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี
มุกดาหาร
(๑๒) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีว ศึกษามหาสารคาม วิท ยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัย
อาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
และวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
(๑๓) สถาบันการอาชีว ศึกษาภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ๔ ประกอบด้วย วิท ยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร และวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ
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(๑๔) สถาบันการอาชีว ศึกษาภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ๕ ประกอบด้วย วิท ยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยเทคนิค
สุรนารี วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
(๑๕) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคลําพูน วิทยาลัยเทคนิคลําปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮอ่ งสอน
(๑๖) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี พ ะเยา วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค น่ า น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค แพร่ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาแพร่
และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
(๑๗) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
(๑๘) สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนื อ ๔ ประกอบด้ ว ย วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค นครสวรรค์
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษานครสวรรค์ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครสวรรค์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กํ า แพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
(๑๙) สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร ประกอบด้ ว ย วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค มี น บุ รี
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กาญจนาภิ เ ษกมหานคร วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ดอนเมื อ ง วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ดุ สิ ต
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยพณิชยการ
อินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยช่างทองหลวง และวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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93

94

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา
ให้กระทําได้โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคํานึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้
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95

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๐ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

กฎกระทรวง

การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชีว ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ อั น เป็นกฎหมายที่มีบทบั ญ ญัติบางประการเกี่ ย วกับการจํากัด สิท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ประกอบด้วยส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
วิท ยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีเชีย งราย วิท ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน วิท ยาลัย เกษตรและ
เทคโนโลยีสุโ ขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีพิจิต ร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ และวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุทัยธานี
(๒) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีย โสธร วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
(๓) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
วิท ยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี วิท ยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว วิท ยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
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96

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๐ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๔) สถาบัน การอาชี ว ศึกษาเกษตรภาคใต้ ประกอบด้ว ย วิท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธ รรมราช วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีชุมพร วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
วิท ยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีร ะนอง วิท ยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีพัง งา วิท ยาลัย เกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสงขลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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97

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๐ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา
ให้กระทําได้โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคํานึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิด
ประโยชน์สู ง สุดในการใช้ท รั พยากรร่ว มกัน สมควรรวมสถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาประเภทวิ ชาการเกษตร
และประมงที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกันในแต่ละภูมิ ภาคจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร เพื่อจัดการอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชี พในด้านเกษตรแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ เกี่ ยวข้ อง ผลิตและพัฒนากําลังคนภาคการเกษตร
และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นการเกษตร อั น จะเป็ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาประเทศให้ มี เ ศรษฐกิ จ ดี ขึ้ น
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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98

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๓ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

กฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การแบ่งส่วนราชการของสถาบันให้คํานึงถึงแนวทาง ดังต่อไปนี้
(๑) ความสอดคล้องกับภารกิจหลักเพื่อรองรับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ
อาชีวศึกษาของสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๒) ความเป็นเอกภาพในการบริหารและการจัดการอาชีวศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
(๓) ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการ
(๔) ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลต่อสัมฤทธิ์ผลของคุณภาพการศึกษา ขนาดของสถาบัน จํานวนนักศึกษา
ผู้รับบริการ และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ
(๕) การตอบสนองต่อ การผลิ ต และพัฒ นากําลั ง คนด้านอุต สาหกรรม ด้านเกษตรกรรม
ด้านธุรกิจและการบริการ และสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๖) การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งส่ ว นราชการภายในของสถาบั น และระหว่ า งสถาบั น กั บ
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
(๗) ความพร้อมของสถาบันในการจัดการอาชีวศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ ๒ สถาบันอาจแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน
(๒) วิทยาลัย
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99

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐๓ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

(๓) สํานัก
(๔) ศูนย์
(๕) หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย
ข้อ ๓ ส่วนราชการของสถาบันมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการ
ของสภาสถาบัน ประสานงานราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน งานวิเทศสัมพันธ์
ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บการบริ ห ารงานทั่ ว ไป การตลาด เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ กิ จการสถาบั น
การบริหารงานการเงิน การบัญ ชี การพัสดุ อาคารสถานที่ งบประมาณและทรัพ ย์สิน ของสถาบัน
การบริ ห ารงานบุ คลากร ส่ งเสริ มวิ นัยและระบบคุณธรรมของบุคลากร กฎหมาย นิ ติ กรรม สั ญญา
งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่ของสถาบัน
และงานอื่นที่ไม่ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสถาบัน รวมทั้งส่งเสริมการดําเนินงานของ
วิทยาลัยและหน่วยงานในสถาบัน
(๒) วิท ยาลัย มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัด การเรียนการสอนอาชีว ศึกษาและฝึกอบรม
วิ ชาชี พ เพื่ อผลิ ต และพั ฒ นากํ าลั ง คนในด้ านวิ ช าชี พ ระดั บ ฝี มื อและระดั บ เทคนิ ค ให้ มี สมรรถนะ
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ต ามหลั ก สู ต ร มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา
และมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
(๓) สํานัก มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษา
หลั กสู ตรของหน่ วยงานในสถาบั น และวางแผนการผลิ ตเพื่ อพัฒนาคุ ณภาพกํ าลั งคนสู่ มาตรฐานสากล
บนพื้ นฐานวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพิ่ มขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น สู่ การพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และคุณภาพชีวิตที่ดี
(๔) ศูนย์ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษา วิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
(๕) หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการกํากับ
ดู แ ล ควบคุ ม การจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ส่งเสริมวิชาการและวิ ชาชีพชั้นสู งที่เน้นการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒ นธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยกระดับ
ผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประสานการใช้
ทรัพยากรของวิทยาลัยและเครือข่าย เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับหลักสูตร มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัตใิ ห้การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามที่พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกัน คุณ ภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กําหนดให้มีร ะบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙ การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาและการฝึ กอบรมวิ ชาชี พ ให้จั ด ตามหลัก สูต รที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด จึงเห็นสมควรจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติขึ้น
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา เป็นหลักในการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้
ดังนี้
๑. ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖”
๒. ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. ให้ยกเลิก “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๔” ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. วัต ถุประสงค์ เพื่อใช้ในการกําหนดมาตรฐานคุณ วุฒิอาชี ว ศึกษาในแต่ล ะระดับเพื่อให้
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิต
ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษา
๕. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
๕.๑ ระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ได้แก่
(๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(๓) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
๕.๒ คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาต้องครอบคลุม
อย่างน้อย ๓ ด้าน คือ
(๑) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
พฤติกรรมลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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(๒) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละการปฏิ บั ติ ง าน การทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
(๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
๕.๓ ชื่อคุณวุฒิอาชีวศึกษา โครงสร้างหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
๖. ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาตินี้เป็นหลัก
ในการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ และให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๗. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา สถาบัน การอาชีว ศึกษา และสถานศึกษา
ใช้มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็นแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยดําเนินการ
ตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
๘. ให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๕ ปี สําหรับหลักสูตร
ที่เปิด สอนอยู่ก่ อนแล้ว ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้ ภายใน ๓ ปี นั บแต่วัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
๙. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา เผยแพร่หลักสูตรแต่ละระดับและสาขาวิชา
ที่ดํา เนิ น การได้ม าตรฐาน ตามแนวทางการปฏิบั ติต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ อาชีว ศึกษาแห่ง ชาติ
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
๑๐. ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา กํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของประกาศนี้
๑๑. ในกรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาที่จะพิจารณาวินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้สามารถผลิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณ ภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สําเร็จ
การศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
จึงออกประกาศไว้ดังนี้
๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๖”
๒. ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. ให้ย กเลิก “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูต รปริญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๒” ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. ชื่อคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต ใช้อักษรย่อ ทล.บ.
๕. คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ กําหนดให้ผู้สําเร็จ
การศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่ว ไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ สามารถศึกษาค้น คว้า พัฒ นานวัต กรรมและ
เทคโนโลยีในวิชาการสัมพันธ์กับวิชาชีพเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านในขอบเขตที่กว้างขวาง วางแผน
และบริหารงานการผลิตหรือบริการในงานอาชีพ มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฏิบัติ รับผิดชอบ
ต่อตนเอง ผู้อื่นและหมู่คณะ มีอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อื่น รวมทั้งมีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน
๖. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ข องการจัด การอาชีว ศึกษาระดับปริญ ญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิ บั ติ ก าร มุ่ ง ให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ
ของสาขาวิชานั้น ๆ ในการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตผู้มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ
และพั ฒ นางานระดั บ เทคโนโลยี สามารถจั ด การและควบคุ ม การทํ า งาน มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยในการทํางาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและ
สถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มคี วามก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
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๗. การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา ๒ ปีการศึกษา การจัดภาคเรียน
ให้ใช้ระบบทวิภาค โดยกําหนดให้ ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน และใน ๑ ภาคเรียนปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๘ สัปดาห์ สําหรับภาคเรียนฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวน
หน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียนปกติ
การจัดภาคเรียนระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้งการเทียบเคียง
หน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน
๘. การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียน
๘.๑ รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๒ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า
๓๖ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๓ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า
๕๔ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๔ การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๕ การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมง
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๘.๖ การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๙. จํานวนหน่วยกิต มีจํานวนหน่วยกิตรวมระหว่าง ๗๒ - ๘๗ หน่วยกิต
๑๐. โครงสร้างหลักสูตร
๑๐.๑ หมวดวิ ช าทั ก ษะชี วิ ต ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช าเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะใน
การปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน มีความใฝ่รู้ แสวงหาและ
พัฒ นาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัด การ
มีทักษะในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม
มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
การจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต สามารถทําได้ในลักษณะเป็นรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการ
ให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวด
วิชาทักษะชีวิต
๑๐.๒ หมวดวิชาทั กษะวิชาชีพ ประกอบด้ว ยกลุ่มวิ ชาที่พัฒ นาผู้ เรีย นให้เกิ ด สมรรถนะ
วิชาชีพ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน จัดการ ประเมิน ผล แก้ปัญหา ควบคุมงาน
สอนงาน และพัฒนางาน โดยบูรณาการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
รวมไม่น้อยกว่า ๕๑ หน่วยกิต ประกอบด้วย ๔ กลุ่ม ดังนี้
๑๐.๒.๑ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
๑๐.๒.๒ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
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๑๐.๒.๓ ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
๑๐.๒.๔ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ในการกําหนดให้เป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ต้องศึกษากลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ในสาขาวิชานั้น ๆ รวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต นอกจากนี้กําหนดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
จํานวน ๖ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคีอาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพได้
๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบด้ว ยวิชาที่เกี่ย วกับทักษะชีวิต หรือทักษะวิชาชีพ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจเพื่อการประกอบอาชีพ หรือการศึกษา
ต่อรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
การยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรีสามารถทําได้โดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือโดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่
หน่วยกิตตามหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
๑๑. เงื่อนไขการจัดการเรียนรู้
๑๑.๑ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้เหมาะสมและเพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
๑๑.๒ การจัดอัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ประมาณ ๔๐ ต่อ ๖๐ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา
๑๑.๓ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการฝึกอาชีพเน้นการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด
๑๑.๔ สถาบั น การอาชีว ศึก ษาต้ องจัด ให้ ผู้เ รีย นจั ด ทํ าโครงการพั ฒ นาทั กษะวิ ชาชี พ
ตามโครงสร้างหลักสูตร จํานวน ๖ หน่วยกิต สอดคล้องกับงานอาชีพสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๑๑.๕ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดให้มกี ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๑.๖ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูต ร
เพื่อพัฒ นาทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิย ม ระเบียบวินัย ปลูกฝัง
จิตสํานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทํานุบํารุงขนบธรรมเนีย มประเพณีอันดีงาม
และส่งเสริมการทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน
๑๒. คุณสมบัติผู้เรียน เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน
๑๓. คุณสมบัติผู้สอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
๑๔. การเรีย กชื่อปริญ ญา ใช้ชื่อปริญ ญาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยการเรีย กชื่อปริญ ญา
ในสาขาวิชาและการใช้ชื่ออักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
๑๕. การวัดผลและประเมินผลการเรียน และการสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๓๑ ง

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มีนาคม ๒๕๕๖

๑๕.๑ การวัดผลและประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษาและการประเมิ น ผลการเรีย นตามหลั ก สูต รปริ ญ ญาตรี สายเทคโนโลยี ห รื อ
สายปฏิบัติการ
๑๕.๒ การสํ าเร็ จการศึ กษา ต้ อ งได้จํ า นวนหน่ว ยกิต สะสมครบถ้ว นตามโครงสร้ า ง
ที่กําหนดไว้ในหลั กสูต ร และได้ค ะแนนเฉลี่ย สะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน
และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
๑๖. การประกัน คุณภาพหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน
อย่างน้อยประกอบด้วย ๔ ประเด็น คือ
๑๖.๑ คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
๑๖.๒ การบริหารหลักสูตร
๑๖.๓ ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
๑๖.๔ ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
๑๗. การกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา หลักสูตร และการอนุมัติ
๑๗.๑ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๑๗.๒ การพัฒ นาหลักสูต รหรือการปรับปรุงสาระสําคัญ ของหลักสู ต รตามมาตรฐาน
คุณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ สายปฏิ บั ติ ก าร ให้ เ ป็ น หน้า ที่ ข องสถาบั น
การอาชีวศึกษา และเสนอสภาสถาบันการอาชีวศึกษาให้ความเห็นชอบ
๑๗.๓ การอนุมัติใช้หลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๗.๔ การประกาศใช้หลักสูตรให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๑๘. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาจัดให้มีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๕ ปี
๑๙. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติต ามประกาศนี้ได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติน อกเหนือ
จากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณาวินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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๒๓ เมษายน ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
อาศัย ความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๖”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้เป็นแนวทางในการพัฒ นา/ปรับปรุง หลักสูต รระดับปริญญาตรี
จํานวน ๒๘ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีย านยนต์ สาขาวิช า
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยียาง สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่ง
ภายใน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัด การสํานักงาน สาขาวิชาการจัด การโลจิสติกส์ สาขาวิชาดิจิต อลกราฟิก สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณี
และเครื่องประดับ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น
สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัต ว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ํา สาขาวิชาการโรงแรม และ
สาขาวิชาการท่องเที่ย ว ของสถาบัน การอาชีวศึกษา และให้ใช้บัง คับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. ให้ ก รอบคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาวิ ช าชี พ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทั้ ง ๒๘ สาขาวิ ช าเป็ น ไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ
๔. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติต ามประกาศนี้ หรือมีค วามจําเป็นต้องปฏิบัติน อกเหนือจาก
ประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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เอกสารแนบท้าย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั ิการ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อุตสาหกรรม
๑. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
๒. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
๓. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
๔. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
๕. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
๖. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
๗. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
๘. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๙. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจ
๑๐. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
๑๑. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด
๑๒. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑๓. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
๑๔. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ศิลปกรรม
๑๕. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก
๑๖. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
๑๗. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๑๘. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาช่างทองหลวง
๑๙. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเครื่องประดับ
คหกรรม
๒๐. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
๒๑. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น
๒๒. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม
เกษตรกรรม
๒๓. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
๒๔. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประมง
๒๕. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
๒๖. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ํา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๒๗. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว
๒๘. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม
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เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หน้า ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
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๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และเพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
อาศัยความในมาตรา ๘ และ ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า “กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ พ.ศ. ๒๕๕๖”
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยี ห รื อสายปฏิบั ติ ก าร สาขาวิ ช าเทคโนโลยี เครื่ อ งกลเรื อของสถาบั น การอาชีว ศึ ก ษา
และให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๓. ให้ ก รอบคุณ วุ ฒิก ารศึก ษาวิ ช าชี พ ระดั บ ปริ ญ ญาตรีส ายเทคโนโลยี ห รื อสายปฏิ บัติ ก าร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๔. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติต ามประกาศนี้ หรือมีค วามจําเป็นต้องปฏิบัติน อกเหนือจาก
ประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2554-2558)

ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 350/2554 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

1. นายจรูญ ชูลาภ
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. รองศาสตราจารยศักดิ์ กองสุวรรณ
4. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต
5. นายวีรวัฒน วรรณศิริ
6. นายสมศักดิ์ สุหรายคิมหันต
7. ผูชวยศาสตราจารยสุพงศ นิ่มกุลรัตน
8. นายเริงจิตร มีลาภสม
9. รองศาสตราจารยนํายุทธ สงคธนาพิทักษ
10. นายมังกร หริรักษ
11. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะทํางานพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ตามคําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ที่ 1/2557 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557
และคําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ที่ 2/2557 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

1. รองศาสตราจารยศักดิ์ กองสุวรรณ
2. นายวณิชย อวมศรี
3. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต
4. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต
5. นายวีรวัฒน วรรณศิริ
6. นายสมศักดิ์ สุหรายคิมหันต
7. ผูชวยศาสตราจารยสุพงศ นิ่มกุลรัตน
8. นายเริงจิตร มีลาภสม
9. รองศาสตราจารยนํายุทธ สงคธนาพิทักษ
10. นายมังกร หริรักษ
11. นายคมศร วงษรักษา
12. นายบุญสง จําปาโพธิ์
13. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
14. นายจุรินทร มิลินทสูต
15. นายสินเธาว ชัยสวัสดิ์
16. นางผองพรรณ จรัสจินดารัตน
17. นายฉัตรชัย เรืองมณี
18. หัวหนากลุมประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
19. ขาราชการกลุมประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
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ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
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คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดทํามาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ตามคําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1682/2557 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557
และคําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1898/2557 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารยศักดิ์ กองสุวรรณ
2. นายวณิชย อวมศรี
3. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต
4. นายสมศักดิ์ สุหรายคิมหันต
5. ผูชวยศาสตราจารยสุพงศ นิ่มกุลรัตน
6. นายเริงจิตร มีลาภสม
7. นายวีรวัฒน วรรณศิริ
8. รองศาสตราจารยนํายุทธ สงคธนาพิทักษ
9. นายมังกร หริรักษ
10. นายคมศร วงษรักษา
11. นายบุญสง จําปาโพธิ์
คณะกรรมการดําเนินงาน
1. นายประชาคม จันทรชิต
2. นายจรัล ยุบรัมย
3. นายวิทยา พลศรี
4. นายจุรินทร มิลินทสูต
5. นายสินเธาว ชัยสวัสดิ์
6. นางณพสร สวัสดิบุญญา
7. นายฉัตรชัย เรืองมณี
8. นายยรรยงค ศัตรูคราม
9. นายเสนาะ กาศเกษม
10. นางสาวบุษบา จริงบํารุง
11. นายธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ
12. นางสาวอรนุช ศิริกุลขจร
13. นางปรียา ตันวิพัฒน
14. นายพีลิน สกุณา
15. นางผองพรรณ จรัสจินดารัตน
16. นางธีรวรรค วระพงษสิทธิกุล
17. นางพรทิพย เอกมหาราช
18. นางสาวนลินี แกวสุกใส

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
รองผูอํานวยการ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ที่ปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ

ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
รองประธานกรรมการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
รองประธานกรรมการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
กรรมการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
กรรมการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
กรรมการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
กรรมการ
รองผูอาํ นวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี
กรรมการ
ศูนยสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
กรรมการ
ศูนยสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต
กรรมการ
ศูนยประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
กรรมการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
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19. นางสาวพัฒนศัจกร อรรถาศิลป
20. สิบตรีธีรชัย สวัสดิบุตร
21. นางสาวสรัลกร พุฒนวล
22. นางธิติยาภรณ จั่นบํารุง
23. นางสาวปณิตา สดใส
24. นางสาวรัชเนตร อัมพเศวต
25. นายพงศศธร พิมพะนิตย
26. นางประภาพร อภิสิทธิรัตนากร
27. นางสาวสมปอง ตุมวารี
28. นางสาวปุณรส เชยสุขจิตต

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

------------------------------------

116

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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117

คณะผูจัดทําหนังสือ
ที่ปรึกษา

นายเริงจิตร มีลาภสม

คณะดําเนินงาน

1. นางเจิดฤดี ชินเวโรจน
2. นายพงศศธร พิมพพะนิตย
3. นางประภาพร อภิสิทธิรัตนากร
4. นางสาวพัฒนศัจกร อรรถาศิลป
5. สิบตรีธีรชัย สวัสดิบุตร
6. นางสาวสมปอง ตุมวารี
7. นางสาวปุณรส เชยสุขจิตต
8. นางธิติยาภรณ จั่นบํารุง
9. นางสาวปณิตา สดใส

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
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