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ค าน า 
 

 
  โดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
จ านวน 19 แห่ง  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน พ.ศ. 2555  ตามกฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
เพ่ือจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  และรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตร  จ านวน  4  แห่ง  เม่ือวันที่  30 เมษายน  พ.ศ. 2556  ตามกฎกระทรวง การรวมสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556  ซึ่งตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ     
การอาชี วศึกษา พ.ศ .  2551  ทั้ งสถา บันการอาชี วศึกษาและสถาบันการอาชี วศึกษา เกษตร                    
เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชี พ
ชั้นสูงที่ช านาญการปฏิบัติ การสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี  ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  และตามมาตรา 42 
แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  สถาบันดังกล่าวมีอ านาจให้ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่มี      
การสอนในสถาบันได้ 
  ดังนั้น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2558  เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  จึงมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     
ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558  เร่ืองให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558  เพ่ือ     
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  จ านวน 12 ตัวบ่งชี้  
เ พ่ือให้สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล   
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน        
การอาชีวศึกษาได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 7/2558  เมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ได้มีประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ลงวั นที่ 10 
สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ระดับปริญญา พ.ศ. 2558  ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ จ านวน 5 ข้อ  แนวปฏิบัติ จ านวน 9 ข้อ  และ     
เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558  จ านวน   30 ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  ทั้งนี้ให้ใช้กับสถาบันการอาชีวศึกษา  และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาส าคัญประกอบด้วย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา        
ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558  และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา       
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558  
ลงวันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  และได้น าพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  และ
กฎกระทรวง 
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กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาไว้ในภาคผนวก  เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่
สถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          
ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา  คณะท างานพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดท ามาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  
และคณะผู้จัดท าหนังสือนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์แก่สถาบันการอาชีวศึกษา  
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญาให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพต่อไป   
 
 

 
       ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

       ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาไว้ในภาคผนวก  เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่
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ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา  คณะท างานพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดท ามาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  
และคณะผู้จัดท าหนังสือนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์แก่สถาบันการอาชีวศึกษา  
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญาให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพต่อไป   
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หลักการในการใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 
  1. มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา  หมายถึง  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพและ
มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่พึงประสงค์  เพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. สถาบันการอาชีวศึกษา หมายถึง สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร       
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวง 

 
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558   ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 
1.  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 บัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เป็นผู้มีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ        
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งชี้ 

(1) บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา
รวมทั้งสุขภาพกาย ใจที่สมบูรณ์ 

(2) บัณฑิตมีความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และ      
การปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข 
การจัดการและการพัฒนางาน 

(3) บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพ  สู่การปฏิบัติจริง รวมทั้ง
ประยุกต์สู่อาชีพ  พัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

2.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
 มีการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของสถาบัน   
การอาชีวศึกษา 

ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
 มีการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตามหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงความหลากหลาย
และความเป็นอิสระทางวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ  และสังคม 

/ตัวบ่งชี้... 
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ตัวบ่งชี้ 
(1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่ น สอดคล้องกับ        

ความต้องการที่หลากหลายของสถาบันการอาชีวศึกษาและสังคม  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี 
อิสระทางวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม 

(2) มีการบริหารจัดการทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้  มีการจัดการศึกษาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
คุ้มค่า คุ้มทุน เน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

(3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ระดับปริญญาอย่างต่อเนื่อง 
 

ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา 
มีการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันการอาชีวศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและ

เทคโนโลยี  โดยให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ช านาญการปฏิบัติ การสอน การวิจัย        
เพ่ือสร้างผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม โดยมี
การประสานความร่วมมือ รวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้ 
ตัวบ่งช้ี 

(1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับ     
ความต้องการที่หลากหลายของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพ การเรียนรู้และการสร้างงาน
ด้วยตนเองตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการงานวิจัยเป็นฐาน  มีการประเมินและใช้ผลการประเมิน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการหลักสูตร  ตลอดจนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม
สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

(2) มีการวิจัยเพ่ือสร้างผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การถ่ายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของสถาบัน
การอาชีวศึกษา  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

(3) มีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัย  เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม     
ตามระดับความเชี่ยวชาญของสถาบันการอาชีวศึกษา  มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน  
การอาชีวศึกษากับภาคการผลิตและบริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือ เสริมสร้าง        
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 

(4) มีการทะนุบ ารุงศาสนา  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 
 
 

/3. มาตรฐาน... 

๓มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 มีการแสวงหา การสร้าง ปรับปรุง พัฒนา และการจัดการความรู้ตามแนวทาง หลักการ อันน าไปสู่ 

สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 

(1) มีการแสวงหา การสร้าง ปรับปรุง พัฒนา และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 

(2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือ รวมพลัง อันน าไปสู่สังคม       
แห่งการเรียนรู้ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 มีการแสวงหา การสร้าง ปรับปรุง พัฒนา และการจัดการความรู้ตามแนวทาง หลักการ อันน าไปสู่ 

สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 

(1) มีการแสวงหา การสร้าง ปรับปรุง พัฒนา และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 

(2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือ รวมพลัง อันน าไปสู่สังคม       
แห่งการเรียนรู้ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา  
พ.ศ. 2558         

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

 ให้สถาบัน คือ สถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร และหน่วยงานต้นสังกัด        
คือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ด าเนินการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 หลักเกณฑ์ 

1. ให้สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด  ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ว่าด้วย 
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  

2. ให้สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน   ในระดับหลักสูตร 
สาขาวิชา และแต่ละสถานที่ท่ีจัดการเรียนการสอน 

3. ให้สถาบันด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  โดยการมีส่วนร่วมของ 
บุคลากรในสถานศึกษา นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 

4. ให้สถาบันจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน    เสนอต่อสภาสถาบัน  
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน 

5. ให้สถาบันน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดท าแผนการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 แนวปฏิบัติ 

1. ให้สถาบันด าเนินการตาม “เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา     
พ.ศ. 2558” จ านวน 30 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2. ให้คณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้งให้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดความส าเร็จ   ด าเนินการตาม    
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

3. ให้สถาบันพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการตัวชี้วัดความส าเร็จด้านต่าง  ๆด้วย 
4. ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนสิ้นสุด 

ภาคเรียนฤดูร้อนของปีการศึกษา 
5. เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละตัวชี้วัด

ความส าเร็จ คือ ระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป 
6. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถาบัน ถ้าตัวชี้วัดความส าเร็จใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สถาบันต้องวิเคราะห์สาเหตุ และพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีถัดไป ถ้ายังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้
หน่วยงานต้นสังกัดก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับสถาบันพัฒนาเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์
การประเมินภายในปีต่อไป 

 
/7. ในการ... 

 

๖ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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7. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี ถ้าตัวชี้วัดความส าเร็จใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หน่วยงาน       
ต้นสังกัดต้องวิเคราะห์สาเหตุให้ข้อเสนอแนะ ก ากับติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมกับสถาบัน 
พัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยให้มีการประเมินซ้ าในปีถัดไป 

8. ในการประเมินคุณภาพภายในปีแรกของสถาบัน ให้ยกเว้นการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่  29  
9. ในการประเมินคุณภาพภายในปีแรกของสถาบัน การประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 30  ให้ค านวณ      

ร้อยละจากจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 28 ตัว โดยยกเว้นการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 29 
 
 

----------------------------------- 
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หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา  
พ.ศ. 2558         

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

 ให้สถาบัน คือ สถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร และหน่วยงานต้นสังกัด        
คือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ด าเนินการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 หลักเกณฑ์ 

1. ให้สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด  ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ว่าด้วย 
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  

2. ให้สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน   ในระดับหลักสูตร 
สาขาวิชา และแต่ละสถานที่ท่ีจัดการเรียนการสอน 

3. ให้สถาบันด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  โดยการมีส่วนร่วมของ 
บุคลากรในสถานศึกษา นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 

4. ให้สถาบันจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน    เสนอต่อสภาสถาบัน  
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน 

5. ให้สถาบันน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการจัดท าแผนการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 แนวปฏิบัต ิ

1. ให้สถาบันด าเนินการตาม “เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา     
พ.ศ. 2558” จ านวน 30 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2. ให้คณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้งให้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดความส าเร็จ   ด าเนินการตาม    
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

3. ให้สถาบันพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการตัวชี้วัดความส าเร็จด้านต่าง  ๆด้วย 
4. ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนสิ้นสุด 

ภาคเรียนฤดูร้อนของปีการศึกษา 
5. เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละตัวชี้วัด

ความส าเร็จ คือ ระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป 
6. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถาบัน ถ้าตัวชี้วัดความส าเร็จใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

สถาบันต้องวิเคราะห์สาเหตุ และพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีถัดไป ถ้ายังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้
หน่วยงานต้นสังกัดก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับสถาบันพัฒนาเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์
การประเมินภายในปีต่อไป 

 
/7. ในการ... 

 

๗มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 
 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 1 
 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ค าอธิบาย 

เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ก. ตัวบ่งชี้ (3) 
 

วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบและ
โครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบัน     
ที่มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน การด าเนินการตามแผน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร        
ในสถาบัน นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน           
โดยการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสถาบัน 
  
ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการจัดระบบและโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันที่มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบัน การด าเนินการตามแผน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน นักศึกษา ชุมชน            
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล
ของหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการ   
อย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสถาบัน 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประ เมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา             
การด าเนินการต่อไป 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 
 

๘ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ  

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 
 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 1 
 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ค าอธิบาย 

เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ก. ตัวบ่งชี้ (3) 
 

วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบและ
โครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบัน     
ที่มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน การด าเนินการตามแผน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร        
ในสถาบัน นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน           
โดยการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสถาบัน 
  
ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการจัดระบบและโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันที่มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบัน การด าเนินการตามแผน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน นักศึกษา ชุมชน            
สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล
ของหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการ   
อย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสถาบัน 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประ เมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา             
การด าเนินการต่อไป 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 
 

๙มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ี 2 
 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน 
 
คําอธิบาย 
 เปนตัวชี้วัดความสําเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 2  

 วัดความสําเร็จจากการปฏิบัติของสถาบันในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ สงเสริม สนับสนุน         
ในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือการประชุมวันท่ี 24 
เมษายน 2555 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ)  ประกอบดวย 10 หลักการ ดังนี้   

1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยางประหยัด       
เกิดผลิตภาพท่ีคุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ท้ังนี้ ตองมีการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ีลาสมัย
และไมมีความจําเปน 

2. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร      
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและอยูในระดับท่ีตอบสนองตอ        
ความคาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการ     
ความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง          
การปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

3. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมี
คุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนอง
ตามความคาดหวัง ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและ    
มีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม 

4. ภาระรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ        
ตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย รวมท้ังตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนา
และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ 
ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

5. เปดเผย โปรงใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย
สุจริต ตรงไปตรงมา รวมท้ังตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือไดใหประชาชนไดรับทราบ   
อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย 

6. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตางๆ 

 
 
 

1๐ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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7. ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี    
การแบ่งแยกด้าน ชายหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืนๆ  อีกทั้งยังต้องค านึงถึงโอกาส
ความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย 

8. การมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) หมายถึง      
ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง  ร่วมคิดแก้ไขปัญหา     
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายาม    
ในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 

9. การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  
รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม 

10.คุณธรรม จริยธรรม (Morality/Ethic) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึก          
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม 
รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน ในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน ในการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน   

3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการด าเนินการ
ต่อไป 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ  และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน ในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุนในการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ี 2 
 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน 
 
คําอธิบาย 
 เปนตัวชี้วัดความสําเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 2  

 วัดความสําเร็จจากการปฏิบัติของสถาบันในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ สงเสริม สนับสนุน         
ในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (มติคณะรัฐมนตรี เม่ือการประชุมวันท่ี 24 
เมษายน 2555 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.เสนอ)  ประกอบดวย 10 หลักการ ดังนี้   

1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยางประหยัด       
เกิดผลิตภาพท่ีคุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ท้ังนี้ ตองมีการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ีลาสมัย
และไมมีความจําเปน 

2. ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร      
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและอยูในระดับท่ีตอบสนองตอ        
ความคาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการ     
ความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง          
การปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

3. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมี
คุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนอง
ตามความคาดหวัง ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและ    
มีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม 

4. ภาระรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ        
ตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย รวมท้ังตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนา
และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ 
ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

5. เปดเผย โปรงใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย
สุจริต ตรงไปตรงมา รวมท้ังตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือไดใหประชาชนไดรับทราบ   
อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย 

6. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตางๆ 

 
 
 

11มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



12 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

 ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 3 
 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้ 
 
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ก. ตัวบ่งชี้ (2) 
 วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณและ
รายได้  เกี่ยวกับการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันในการบริหารจัดการด้ านทรัพย์สิน 
งบประมาณและรายได้ของสถาบันเพ่ือด าเนินการตามพันธกิจของสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คล่องตัว เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 ทรัพย์สิน หมายความว่า ที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ ทั้งที่ได้มาจากเงินงบประมาณ เงินรายได้ และการบริจาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ ปกครอง ดูแล     
ของสถาบัน 

ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้ 
 2. สถาบันมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณ
และรายได้ของสถาบันเพ่ือด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว     
เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันโดยเคร่งครัด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการด าเนินการ
ต่อไป 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ  และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณและรายได้ 
 2. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน งบประมาณและ
รายได้  
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 

 
 
 
 
 

1๓มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



14 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

 ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1๔ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 4 
 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ก. ตัวบ่งชี้ (2) 
 วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การส่ือสาร  เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี การบริการ
วิชาการและวิชาชีพ การสร้างและพัฒนาสถาบันให้เป็นสังคมฐานความรู้  และสังคมแห่งการเรียนรู้              
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  
ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประโยชน์      
ในการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี การบริการวิชาการและวิชาชีพ การสร้าง
และพัฒนาสถาบันให้เป็นสังคมฐานความรู้  และสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา             
การด าเนินการต่อไป 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

14 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

 ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1๕มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 5 
 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ก. ตัวบ่งชี้ (1) 
 วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  เกี่ยวกับการสรรหา 
แต่งตั้ง มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ ความสามารถทั้งด้านการสอนและ    
ด้านการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ตามโครงสร้างการบริหารของสถาบัน โดยการประสานความร่วมมือ    
ของส่วนราชการในสังกัดสถาบันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน 
  
ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการสรรหา แต่งตั้ง มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสถาบัน
ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ ความสามารถทั้งด้านการสอนและด้านการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน            
ตามโครงสร้างการบริหารของสถาบัน โดยการประสานความร่วมมือของส่วนราชการในสังกัดสถาบันเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน 
 3. สถาบันมกีารด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา             
การด าเนินการต่อไป 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร 
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ  

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1๖ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 6 
 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
 

ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ก. ตัวบ่งชี้ (2) 
 วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการศึกษา  มีการออกข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศของสถาบันในการพิจารณาเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ โดยยึดหลักความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการของสถาบัน ความร่วมมือ             
จากสถานประกอบการที่มีเทคโนโลยีตามสมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตร รูปแบบและวิธีการในการจัดการเรียน  
การสอนที่เหมาะสม คุ้มค่า คุ้มทุน เน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  

ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการด้านการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
 2. สถาบันมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันในการพิจารณาเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ     
โดยยึดหลักความต้องการของตลาดแรงงาน ความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการของ
สถาบัน ความร่วมมือจากสถานประกอบการที่มีเทคโนโลยีตามสมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตร รูป แบบและ
วิธีการในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม คุ้มค่า คุ้มทุน เน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันโดยเคร่งครัด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา             
การด าเนินการต่อไป 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการด้านการศึกษา 
 2. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญา  
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ  

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1๗มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 7 
 ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ 
 

ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ข. ตัวบ่งชี้ (2) 
 วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างงานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ตามศักยภาพของสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ  
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและ
ประเทศชาติ 
 การวิจัย  หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหาหรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า หรือทดลอง วิเคราะห์
และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ  

งานสร้างสรรค์  หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย)  ที่มีการศึกษา ค้นคว้า           
ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย เพ่ือสร้างงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตาม
ศักยภาพของสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ   สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ 
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ   เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและ
ประเทศชาติ 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการด าเนินการ
ต่อไป 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย เพ่ือสร้างงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ 
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 

1๘ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 7 
 ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ 
 

ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ข. ตัวบ่งชี้ (2) 
 วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างงานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ตามศักยภาพของสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ  
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและ
ประเทศชาติ 
 การวิจัย  หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหาหรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า หรือทดลอง วิเคราะห์
และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ  

งานสร้างสรรค์  หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย)  ที่มีการศึกษา ค้นคว้า           
ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย เพ่ือสร้างงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตาม
ศักยภาพของสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ   สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ 
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ   เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและ
ประเทศชาติ 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการด าเนินการ
ต่อไป 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย เพ่ือสร้างงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์ 
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 

1๙มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 8 
 ระดับการปฏิบัติในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี 
 

ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ข. ตัวบ่งชี้ (2) 
 วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี  ตามศักยภาพ
ของสถาบัน 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ตามศักยภาพของ
สถาบัน 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการด าเนินการ
ต่อไป 
 
หลกัฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี  
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ตามศักยภาพของสถาบัน 
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 

๒๐ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



21 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 9 
 ระดับการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ข. ตัวบ่งชี้ (3) 
 วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัย เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญของสถาบัน มีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันกับภาคการผลิตและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความ
ยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 
  

ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ทันสมัย เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญของสถาบัน มีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันกับภาคการผลิตและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง      
ความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา             
การด าเนินการต่อไป 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพ 
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ  

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 8 
 ระดับการปฏิบัติในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี 
 

ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ข. ตัวบ่งชี้ (2) 
 วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี  ตามศักยภาพ
ของสถาบัน 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ตามศักยภาพของ
สถาบัน 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการด าเนินการ
ต่อไป 
 
หลกัฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี  
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ตามศักยภาพของสถาบัน 
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 

๒1มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 10 
 ระดับการปฏิบัติในการด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ข. ตัวบ่งชี้ (4) 
 วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม  โดยมีการทะนุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่างเหมาะสมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
  
ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการทะนุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา 
เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์       
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา             
การด าเนินการต่อไป 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ  

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

๒๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 11 
 ระดับการปฏิบัติในการเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ 
 
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ (1) 
 วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้  โดยการ
แสวงหา การสร้าง ปรับปรุง พัฒนาและมีการใช้ประโยชน์ความรู้  ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ที่สอดคล้องและ
ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี และ      
การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
 สังคมฐานความรู้ เป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย นักวิชาการ 
นักวิจัย วิศวกร ผู้ปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและเป็นผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยี     
ขั้นสูงและให้บริการ สังคมฐานความรู้ก่อให้เกิดระบบของการผลิตสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ของชาติ ซึ่งถูกรวมเข้าไว้
เป็นหนึ่งเดียวกับเครือข่ายของการผลิต การเผยแพร่ การใช้และการคุ้มครองความรู้ระหว่างประเทศ เครื่องมือ            
ทางเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารของสังคมจะท าให้การเข้าถึงความรู้ของมนุษย์เป็นไปอย่างง่ายดาย      
และเป็นไปในวงกว้าง ความรู้จะถูกน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมอ านาจและท าให้ประชาชนสุขสมบูรณ์ทั้งทางจิตใจและ
ร่างกาย เพ่ือสร้างสังคมท่ียั่งยืนขึ้นมา 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการเสริมสร้าง    
ให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้  
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการแสวงหา การสร้าง ปรับปรุง พัฒนาและมีการใช้
ประโยชน์ความรู้ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ    
เพ่ือเสริมสร้าง  ให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ที่สอดคล้องและครอบคลุมพันธกิจของสถาบันทั้งการเรียน   
การสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี และการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการด าเนินการ
ต่อไป 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการเสริมสร้าง     
ให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ 
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ 
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 

๒๓มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ี 12 
 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการสถาบันไปสูสังคมแหงการเรียนรู 
 

คําอธิบาย 
 เปนตัวชี้วัดความสําเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ (2) 

 วัดความสําเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการบริหารจัดการสถาบันไปสูสังคมแหงการเรียนรู
อยางเปนระบบโดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขายและ
หลักการประสานความรวมมือ รวมพลังท่ีนําสถาบันไปสูสังคมแหงการเรียนรู 

 สังคมแหงการเรียนรู เปนสังคมท่ีมีการเพ่ิมทักษะและความรูอยางเปนระบบ สงเสริมการเรียนรู   
ตลอดชีวิต เพ่ือใหคนในสังคมนั้นๆ สามารถพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่องตลอดเวลา ซ่ึงจะทําใหสังคม
ไดเปรียบในเชิงการแขงขันในตลาดโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการสถาบันไปสูสังคมแหงการเรียนรู 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบโดยใชหลักการ
วิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือ   
รวมพลังท่ีนําสถาบันไปสูสังคมแหงการเรียนรู 
 3. สถาบันมีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีกําหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการ 
 5. สถาบันมีการนําผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรุง พัฒนาการดําเนินการ
ตอไป 
 

หลักฐานท่ีใชในการพิจารณา 
 1. คําสั่งสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการสถาบันไปสูสังคมแหงการเรียนรู 
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการบริหารจัดการสถาบันไปสูสังคมแหงการเรียนรู 
 3. เอกสาร หลักฐานการดําเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนําผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป 
 

เกณฑการตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับคาคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ตองปรับปรุงเรงดวน 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 13 
 ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ก. ตัวบ่งชี้ (3) 
 วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันและจัดท ารายงานการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  
ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันและจัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา             
การด าเนินการต่อไป 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

 ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 

๒๖ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 14 
 ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ก. ตัวบ่งชี้ (3) 
 วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน  ประเมินคุณภาพ        
การจัดการอาชีวศึกษาโดยสถาบันเองเป็นประจ าทุกปี ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา                  
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดและตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาระดับปริญญา ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาประกาศก าหนด 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการประเมินคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยสถาบันเอง   
เป็นประจ าทุกปี ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดและ    
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา                 
ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาประกาศก าหนด 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา             
การด าเนินการต่อไป 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการประเมินคุณภาพภายใน  
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

 ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

26 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 13 
 ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 2 ก. ตัวบ่งชี้ (3) 
 วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันและจัดท ารายงานการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  
ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันและจัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา             
การด าเนินการต่อไป 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

 ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 

๒๗มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ี  15 
 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร  
 

คําอธิบาย 
 เปนตัวชี้วัดความสําเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี ๒ ข. ตัวบงชี้ (๑) 

 วัดความสําเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร  โดยการสํารวจความตองการ
ของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม มีการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2556  และตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชา (คอศ.1) 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 พิจารณาผลการดําเนินการในแตละสาขาวิชาและแตละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. สถาบันมีการแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนา
หลักสูตร                                                                                                                                                                                                                
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตร  โดยการสํารวจความตองการของ
ตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม มีการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี      
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2556 และตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชา (คอศ.1) 

3. สถาบันมีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีกําหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ 
 5. สถาบันมีการนําผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา             
การดําเนินการตอไป 
 

หลักฐานท่ีใชในการพิจารณา 
 1. คําสั่งสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนา
หลักสูตร  
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตร  
 3. เอกสาร หลักฐานการดําเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนําผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป 
 

เกณฑการตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับคาคะแนนและระดับคุณภาพ  

ผลจากประเด็นการพิจารณา คาคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ตองปรับปรุงเรงดวน 

๒๘ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่  16 
 ระดับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน  
 
ค าอธิบาย  
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ ๒ ข. ตัวบ่งชี้ (๑) 
 วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชา (คอศ.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา (คอศ.๒) ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 พิจารณาผลการด าเนินการในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัด     
การเรียนการสอน 
           2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
วิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชา (คอศ.1) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา (คอศ.๒) ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 
 ๓. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 

๔. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ  
๕. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง และพัฒนา            

การด าเนินการต่อไป 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัด        
การเรียนการสอน 

2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน  
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ  
ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

๒๙มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ี   17 
 ระดับการปฏิบัติในการจัดการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือการฝกอาชีพ  
 
คําอธิบาย 
 เปนตัวชี้วัดความสําเร็จประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี ๒ ข. ตัวบงชี้ (๑) 

 วัดความสําเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการจัดการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือ     
การฝกอาชีพเปนไปตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา (คอศ.2) 
 
ประเด็นการพิจารณา 

พิจารณาผลการดําเนินการในแตละสาขาวิชาและแตละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
๑. สถาบันมีการแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการ    

ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือการฝกอาชีพ 
๒. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการจัดการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือการฝกอาชีพ   

ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา (คอศ.2) 
๓. สถาบันมีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีกําหนด 
๔. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ  
๕. สถาบันมีการนําผลจากการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง  และพัฒนา  

การดําเนินการตอไป 
 
หลักฐานท่ีใชในการพิจารณา 
 1. คําสั่งสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัด       
การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือการฝกอาชีพ  
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการจัดการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือการฝกอาชีพ  
 3. เอกสาร หลักฐานการดําเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนําผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป 
 
เกณฑการตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับคาคะแนนและระดับคุณภาพ  
ผลจากประเด็นการพิจารณา คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบตัิตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ตองปรับปรุงเรงดวน 
 
 
 

๓๐ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ี  ๑8 
 ระดับการปฏิบัติในการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 
คําอธิบาย 
 เปนตัวชี้วัดความสําเร็จประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี ๒ ข.  ตัวบงชี้ (๑) 

 วัดความสําเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาจัดทําโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน และคํานึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรสาขาวิชา จํานวน 6 หนวยกิต    
ท่ีนักศึกษาตองบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสอดคลองกับ      
งานอาชีพโดยใชกระบวนการงานวิจัยเปนฐาน 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 พิจารณาผลการดําเนินการในแตละสาขาวิชา และแตละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. สถาบันมีการแตงตั้ งคณะกรรมการ แล ะ กําห นด อําน าจ หน า ที ่แ ล ะคว าม ร ับผิดชอบ             
ในการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
         2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาจัดทําโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน และคํานึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๓. สถาบันมีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีกําหนด 
๔. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ  
๕. สถาบันมีการนําผลจากการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลไปปรับปรุง  และพัฒนา     

การดําเนินการตอไป 
 
หลักฐานท่ีใชในการพิจารณา 
 1. คําสั่งสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการสงเสริม 
สนับสนนุการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ        

2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ        
 3. เอกสาร หลักฐานการดําเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนําผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป 
 
เกณฑการตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับคาคะแนนและระดับคุณภาพ  
ผลจากประเด็นการพิจารณา คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบตัิตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ตองปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ตองปรับปรุงเรงดวน 

๓1มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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 ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 19 
 ร้อยละของผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทีเ่กิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่ 
 
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output)                 ข. ตัวบ่งชี้ (1) 
 วัดความส าเร็จจากจ านวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาที่เกิดผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่ต่อสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน   ที่เกี่ยวข้อง           
เทียบร้อยละกับจ านวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทั้งหมดของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละ
สถานที่ที่จัดการเรียนการสอน 
 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  หมายถึง รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต    
ที่นักศึกษาต้องบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับ      
งานอาชีพโดยใช้กระบวนการงานวิจัยเป็นฐาน 
 
การค านวณ 
 1. ให้แยกค านวณในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน  
 2.            
 
 
                      
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของจ านวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่ 
เทียบกับจ านวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทั้งหมด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่    
ที่จัดการเรียนการสอน 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา และแต่ละ
สถานที่ที่จัดการเรียนการสอน จากงานทะเบียนของสถาบัน 
 2. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทั้งหมดและรายชื่อนักศึกษาผู้รับผิดชอบ 
 3. ผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่ พร้อมเอกสาร
หลักฐาน 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ = 
 ช 

จ านวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีเกิดผลส าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์และเผยแพร ่
จ านวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท้ังหมด 

X 100 

๓๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ  90.00     ไป 5 ดีมาก 
ร้อยละ  80.00 – 89.99 4 ด ี
ร้อยละ  70.00 – 79.99 3 พอใช้ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 2 ต้องปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ  60.00 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 20 
 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output)                               
 วัดความส าเร็จจากจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดจากการประเมินครั้งแรก  เทียบร้อยละกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา 
 
การค านวณ 
 1. ให้แยกค านวณในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน 
 2. สูตรค านวณ 
 
 
                      
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษาก าหนดจากการประเมินครั้งแรก  เทียบกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา    
ตามหลักสูตรสาขาวิชา  โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. รายชื่อนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน จากงานทะเบียนของ
สถาบัน 
 2. รายชื่อนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ที่ลงทะเบียนเรียนครบ   
ทุกรายวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา  จากงานทะเบียนของสถาบัน 
 3. รายชื่อนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานวิชาชีพจากการประเมินครั้งแรก 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ  90.00     ไป 5 ดีมาก 
ร้อยละ  80.00 – 89.99 4 ด ี
ร้อยละ  70.00 – 79.99 3 พอใช้ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 2 ต้องปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ  60.00 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ร้อยละ = 
 ช 

จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากการประเมินครั้งแรก 
จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา 

X 100 

๓๔ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 21 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาและน ามาใช้ประโยชน์ 
 
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output)                 ก. ตัวบ่งชี้ (1) 
 วัดความส าเร็จจากจ านวนอาจารย์ประจ าที่รับผิดชอบการสอนตามหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาและ  
แต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ตามเกณฑ์
คือรวมเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/ปี/คน โดยการศึกษารายวิชา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษา   
ดูงานที่ตรงหรือสอดคล้องกับรายวิชาที่รับผิดชอบ และได้น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
การวิจัย  การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี เทียบร้อยละกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่รับผิดชอบ 
การสอนตามหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน 
 อาจารย์ประจ า หมายถึง คณาจารย์และครูที่ เป็นข้าราชการ พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่            
ในส่วนราชการสังกัดสถาบันและรับผิดชอบการสอนตามหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัด      
การเรียนการสอน 
 
การค านวณ 
 1. ให้แยกค านวณในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน  
 2.            
 
 
                      
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์และได้น ามาใช้ประโยชน์ เทียบกับ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ท่ีจัดการเรียนการสอน 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. รายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดที่รับผิดชอบการสอนตามหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละ
สถานที่ที่จัดการเรียนการสอน 
 2. รายชื่ออาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนา รวมทั้งเอกสารหลักฐานรายละเอียดการพัฒนาและ        
การน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี 
 3. รายชื่ออาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์และได้น ามาใช้ประโยชน์ ในแต่ละสาขาวิชาและ
แต่ละสถานที่ท่ีจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 

ร้อยละ = 
 ช 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีไ่ดร้ับการพัฒนาตามเกณฑ์และได้น ามาใช้ประโยชน ์
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

X 100 

34 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 20 
 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output)                               
 วัดความส าเร็จจากจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดจากการประเมินครั้งแรก  เทียบร้อยละกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา 
 
การค านวณ 
 1. ให้แยกค านวณในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน 
 2. สูตรค านวณ 
 
 
                      
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษาก าหนดจากการประเมินครั้งแรก  เทียบกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา    
ตามหลักสูตรสาขาวิชา  โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. รายชื่อนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน จากงานทะเบียนของ
สถาบัน 
 2. รายชื่อนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ที่ลงทะเบียนเรียนครบ   
ทุกรายวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา  จากงานทะเบียนของสถาบัน 
 3. รายชื่อนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานวิชาชีพจากการประเมินครั้งแรก 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ  90.00     ไป 5 ดีมาก 
ร้อยละ  80.00 – 89.99 4 ด ี
ร้อยละ  70.00 – 79.99 3 พอใช้ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 2 ต้องปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ  60.00 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ร้อยละ = 
 ช 

จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากการประเมินครั้งแรก 
จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรสาขาวิชา 

X 100 

๓๕มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การตัดสิน 
การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ  90.00     ไป 5 ดีมาก 
ร้อยละ  80.00 – 89.99 4 ด ี
ร้อยละ  70.00 – 79.99 3 พอใช้ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 2 ต้องปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ  60.00 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ี 22 
 รอยละของผลงานการวิจัย และงานสรางสรรคท่ีไดนําไปใชประโยชนและเผยแพร 
 
คําอธิบาย 
 เปนตัวชี้วัดความสําเร็จประเภทผลผลิต (Output) ตามมาตรฐานท่ี 2 ข. ตัวบงชี้ (2) 

 วัดความสําเร็จจากจํานวนผลงานการวิจัยท่ีสรางงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรค
ของอาจารยประจําท่ีไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคและไดเผยแพรตอสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน         
สถานประกอบการ ชุมชน ท่ีเก่ียวของ เทียบรอยละกับจํานวนผลงานท้ังหมดของอาจารยประจําในแตละ
สาขาวิชาและแตละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 
 อาจารยประจํา หมายถึง คณาจารยและครูท่ีเปนขาราชการ พนักงานราชการปฏิบั ติหนาท่ี           
ในสวนราชการสังกัดสถาบันและรับผิดชอบการสอนตามหลักสูตรในแตละสาขาวิชา และแตละสถานท่ีท่ีจัด     
การเรียนการสอน 
 การวิจัย  หมายถึง  กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหาหรือการเสาะ
แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควา หรือทดลอง วิเคราะห
และตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ  

งานสรางสรรค  หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย)  ท่ีมีการศึกษา คนควา           
ท่ีแสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนท่ียอมรับ 
   
การคํานวณ 
 1. ใหแยกคํานวณในแตละสาขาวิชาและแตละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน  
 2. สูตรคํานวณ 
 
             รอยละ = 
 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 รอยละของจํานวนผลงานการวิจัย และงานสรางสรรคท่ีไดนําไปใชประโยชนและเผยแพรเทียบกับ
จํานวนผลงานท้ังหมด โดยพิจารณาในแตละสาขาวิชาและแตละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 
 
หลักฐานท่ีใชในการพิจารณา 
 1. โครงการวิจัยเพ่ือสรางผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรคท่ีไดรับอนุมัติหรือ
ไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน 
 2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรคและรายชื่อผูรับผิดชอบ 
 3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรคและรายชื่อผูรับผิดชอบของผลงานท่ีได
นําไปใชประโยชนและเผยแพร พรอมเอกสารหลักฐานแสดงการนําไปใชประโยชนและเผยแพร 
 
 

จํานวนผลงานการวิจัย และงานสรางสรรคท่ีไดนําไปใชประโยชนและเผยแพร   

จํานวนผลงานท้ังหมด 
X 100 

๓๗มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ  90.00   ึ้ ไป 5 ดีมาก 
ร้อยละ  80.00 – 89.99 4 ด ี
ร้อยละ  70.00 – 79.99 3 พอใช้ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 2 ต้องปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ  60.00 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 23 
 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 
 
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ (1) 
 วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต  
เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนานักศึกษาด้านคุณลักษณะ                
ที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีพฤติกรรม ลักษณะนิสัยที่ดี มีทักษะทางปัญญา ตลอดจนสุขภาพกาย 
ใจที่สมบูรณ์ 
  
ประเด็นการพิจารณา 
 พิจารณาผลการด าเนินการในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณลักษณะ        
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ครอบคลุมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและ
ทักษะทางปัญญา ตลอดจนสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชนที่เก่ียวข้อง อย่างเหมาะสมทุกภาคเรียน 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา             
การด าเนินการต่อไป 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิต 
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 

๓๙มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทยีบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 24 
 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต 
 
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ (2) 
 วัดความส าเร็จจากการที่สถาบันมีการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปของ
บัณฑิต  เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นบัณฑิต
ที่มีความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน       
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
  

ประเด็นการพิจารณา 
 พิจารณาผลการด าเนินการในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต ครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์            
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชนที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมทุกภาคเรียน 
 3. สถาบันมีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก าหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
 5. สถาบันมีการน าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรั บปรุงและพัฒนา             
การด าเนินการต่อไป 
 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปของบัณฑิต 
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต 
 3. เอกสาร หลักฐานการด าเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการน าผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทยีบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔1มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ี 25 
 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต 
 
คําอธิบาย 
 เปนตัวชี้วัดความสําเร็จ ประเภทกระบวนการ (Process) ตามมาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ (3) 

 วัดความสําเร็จจากการท่ีสถาบันมีการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต เก่ียวกับ         
การสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนานักศึกษาดานสมรรถนะวิชาชีพ โดยการมีสวนรวม 
ของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเปนบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการประยุกตใช
ความรู และทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกตสูอาชีพ พัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันได 
ในระดับสากล 

  
ประเด็นการพิจารณา 
 พิจารณาผลการดําเนินการในแตละสาขาวิชาและแตละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. สถาบันมีการแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต 
 2. สถาบันมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของบัณฑิต ครอบคลุมท้ังความสามารถในการประยุกตใชความรู ทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมท้ัง
ประยุกตสูอาชีพ พัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันได ในระดับสากล  โดยการมีสวนรวมของสถานประกอบการ 
หนวยงาน ชุมชนท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสมทุกภาคเรียน 
 3. สถาบันมีการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีกําหนด 
 4. สถาบันมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการ 
 5. สถาบันมีการนําผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพัฒนา             
การดําเนินการตอไป 
 
หลักฐานท่ีใชในการพิจารณา 
 1. คําสั่งสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต 
 2. แผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
บัณฑิต 
 3. เอกสาร หลักฐานการดําเนินการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนําผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๓มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ี 26 
 ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

คําอธิบาย 
 เปนตัวชี้วัดความสําเร็จประเภทผลผลิต (Output) ตามมาตรฐานท่ี 1 ตัวบงชี้ (1) 

 วัดความสําเร็จจากความพึงพอใจดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิต  จากสถานประกอบการ  
หนวยงาน  ชุมชนท่ีบัณฑิตไปปฏิบัติงาน  ประกอบอาชีพอิสระ  โดยสถาบันมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการสํารวจความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ท่ีครอบคลุมท้ังคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  พฤติกรรมลักษณะนิสัย และทักษะทางปญญา 
ตลอดจนสุขภาพกายใจ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
 คาคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)    
5 ระดับ ในแตละสาขาวิชา และแตละสถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน 
  
หลักฐานท่ีใชในการพิจารณา 
 1. คําสั่งสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการสํารวจ    
ความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ดานคุณลักษณะ       
ท่ีพึงประสงค 
 3. หลักฐานการจัดสง และการรับแบบสอบถาม  ระหวางสถาบันกับสถานประกอบการ  หนวยงาน
ชุมชนท่ีเก่ียวของ 
 4. หลักฐานการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดรับจากสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน         
ท่ีเก่ียวของ การคํานวณคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ และการสรุปผล 
 
เกณฑการตัดสิน 
 การเทียบคาคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจกับระดับคุณภาพ 

คาคะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ด ี
2.51 – 3.50 พอใช 
1.51 – 2.50 ตองปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 

44 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 

ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 5 ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 , 3 และ 4 4 ด ี
ปฏิบัติตามประเด็น 1 , 2 และ 3 3 พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็น 1 และ 2 2 ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็น 1  1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 27 
 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
 

ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output)                               
 วัดความส า เ ร็จจากความพึงพอใจด้ านสมรรถนะหลั กและสมรรถนะทั่ ว ไปของบัณฑิต                      
จากสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชนที่บัณฑิตไปปฏิบัติงาน  ประกอบอาชีพอิสระ  โดยสถาบันมี        
การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการส ารวจความพึงพอใจ  โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ                ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา 
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข 
การจัดการและการพัฒนางาน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)    
5 ระดับ                                                     
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการส ารวจ   
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไป 
 3. หลักฐานการจัดส่ง และการรับแบบสอบถาม  ระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน
ชมุชนที่เก่ียวข้อง 
 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 

 
 
 
 

๔๖ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 28 
 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 

ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output)                               
 วัดความส าเร็จจากความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต  จากสถานประกอบการ  
หน่วยงาน  ชุมชนท่ีบัณฑิตไปปฏิบัติงาน  ประกอบอาชีพอิสระ  โดยสถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการส ารวจความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)         
5 ระดับ                 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้  และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง  
รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ พัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)          
5 ระดับ                                                     
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 1. ค าสั่งสถาบัน  แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการส ารวจ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ 
 3. หลักฐานการจัดส่ง และการรับแบบสอบถาม  ระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการ  หน่วยงาน
ชมุชนที่เก่ียวข้อง 
 4.                                         ไ            ป                                
                                                          ป   
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 การเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจกับระดับคุณภาพ 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ด ี
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 
 
 

๔๗มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 29 
 ระดับคุณภาพในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
 
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output)                 ก. ตัวบ่งชี้ (3) 
 วัดความส าเร็จจากจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีการพัฒนา เทียบร้อยละกับจ านวนตัวชี้วัด
ความส าเร็จทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1 -28)   
 ตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้ 
 1. ตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีค่าคะแนน หรือมีผลจากประเด็นการพิจารณาตาม เกณฑ์การตัดสิน          
ในปีปัจจุบันสูงกว่าในปีที่ผ่านมา ถือว่าตัวชี้วัดความส าเร็จนั้นมีการพัฒนา 
 2. ตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีผลตามเกณฑ์การตัดสินในปีที่ผ่านมาระดับคุณภาพ “ดีมาก” และมีผล       
ตามเกณฑ์การตัดสินในปีปัจจุบัน ระดับคุณภาพ “ดีมาก” ถือว่าตัวชี้วัดความส าเร็จนั้นมีการพัฒนา 
 
การค านวณ 
 1. ให้แยกค านวณในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน  โดยตัวชี้วัดความส าเร็จ     
ที่ 1 - 14  รวม 14 ตัวชี้วัด ใช้ผลจากเกณฑ์การตัดสินในภาพรวมของสถาบัน 
 2.            

    จ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีการพัฒนา 
                                                     28 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 28 
ตัวชี้วัด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสินของตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1 -28 รวม 28 ตัวชี้วัดของปีปัจจุบัน
และปีท่ีผ่านมา 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ  90.00     ไป 5 ดีมาก 
ร้อยละ  80.00 – 89.99 4 ด ี
ร้อยละ  70.00 – 79.99 3 พอใช้ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 2 ต้องปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ  60.00 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

X 100 ร้อยละ = 

๔๘ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 30 
 ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน 
  
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output)                 ก. ตัวบ่งชี้ (3) 
 วัดความส าเร็จจากจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จระดับคุณภาพ “ดีมาก” เทียบร้อยละกับจ านวนตัวชี้วัด
ความส าเร็จทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1 -29) โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละ
สถานที่ที่จัดการเรียนการสอน 
 
การค านวณ 
 1. ให้แยกค านวณในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน โดยตัวชี้วัดความส าเร็จ     
ที่ 1 - 14 รวม 14 ตัวชีว้ัด ใช้ผลจากเกณฑ์การตัดสินในภาพรวมของสถาบัน 
 2.            
            
                             จ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จระดับคุณภาพดีมาก 
                                                       29 
    
 ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จระดับคุณภาพ “ดีมาก” เทียบกับจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จ
ทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสินของตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1-29 รวม 29 ตัวชี้วัด 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ  80.00     ไป 5 ดีมาก 
ร้อยละ  70.00 – 79.99 4 ด ี
ร้อยละ  60.00 – 69.99 3 พอใช้ 
ร้อยละ  50.00 – 59.99 2 ต้องปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ  50.00 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 

 
 

X 100 ร้อยละ = 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 29 
 ระดับคุณภาพในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
 
ค าอธิบาย 
 เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จประเภทผลผลิต (Output)                 ก. ตัวบ่งชี้ (3) 
 วัดความส าเร็จจากจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีการพัฒนา เทียบร้อยละกับจ านวนตัวชี้วัด
ความส าเร็จทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1 -28)   
 ตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีการพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้ 
 1. ตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีค่าคะแนน หรือมีผลจากประเด็นการพิจารณาตาม เกณฑ์การตัดสิน          
ในปีปัจจุบันสูงกว่าในปีที่ผ่านมา ถือว่าตัวชี้วัดความส าเร็จนั้นมีการพัฒนา 
 2. ตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีผลตามเกณฑ์การตัดสินในปีที่ผ่านมาระดับคุณภาพ “ดีมาก” และมีผล       
ตามเกณฑ์การตัดสินในปีปัจจุบัน ระดับคุณภาพ “ดีมาก” ถือว่าตัวชี้วัดความส าเร็จนั้นมีการพัฒนา 
 
การค านวณ 
 1. ให้แยกค านวณในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน  โดยตัวชี้วัดความส าเร็จ     
ที่ 1 - 14  รวม 14 ตัวชี้วัด ใช้ผลจากเกณฑ์การตัดสินในภาพรวมของสถาบัน 
 2.            

    จ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีการพัฒนา 
                                                     28 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีการพัฒนาเทียบกับจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 28 
ตัวชี้วัด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา 
 ผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสินของตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1 -28 รวม 28 ตัวชี้วัดของปีปัจจุบัน
และปีท่ีผ่านมา 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

การเทียบผลจากประเด็นการพิจารณากับค่าคะแนนและระดับคุณภาพ 
ผลจากประเด็นการพิจารณา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ  90.00     ไป 5 ดีมาก 
ร้อยละ  80.00 – 89.99 4 ด ี
ร้อยละ  70.00 – 79.99 3 พอใช้ 
ร้อยละ  60.00 – 69.99 2 ต้องปรับปรุง 
ต่ ากว่าร้อยละ  60.00 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

X 100 ร้อยละ = 

๔๙มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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สรุปตัวชี้วัดความส าเรจ็ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 
 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภท มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ระดับ 
1 ระดับการปฏิบตัิในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา กระบวนการ 2 ก. (3) สถาบัน 
2 ระดับการปฏิบตัิในการบรหิารจดัการที่ดีตาม 

หลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผูบ้ริหาร 
ทุกระดับของสถาบัน 

กระบวนการ 2 - สถาบัน 

3 ระดับการปฏิบตัิในการบรหิารจดัการด้านทรัพยส์ิน 
งบประมาณและรายได ้

กระบวนการ 2 ก. (2) สถาบัน 

4 ระดับการปฏิบตัิในการบรหิารจดัการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

กระบวนการ 2 ก. (2) สถาบัน 

5 ระดับการปฏิบตัิในการบรหิารจดัการด้านบุคลากร กระบวนการ 2 ก. (1) สถาบัน 
6 ระดับการปฏิบตัิในการบรหิารจดัการด้านการศึกษา กระบวนการ 2 ก. (2) สถาบัน 
7 ระดับการปฏิบตัิในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย 

เพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  และ 
งานสร้างสรรค ์

กระบวนการ 2 ข. (2) สถาบัน 

8 ระดับการปฏิบตัิในการถ่ายทอดวทิยาการและ
เทคโนโลย ี

กระบวนการ 2 ข. (2) สถาบัน 

9 ระดับการปฏิบตัิในการให้บริการวชิาการและวิชาชีพ กระบวนการ 2 ข. (3) สถาบัน 
10 ระดับการปฏิบตัิในการด าเนินการด้านศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการ 2 ข. (4) สถาบัน 

11 ระดับการปฏิบตัิในการเสรมิสร้างให้สถาบันเป็น 
สังคมฐานความรู ้

กระบวนการ 3 (1) สถาบัน 

12 ระดับการปฏิบตัิในการบรหิารจดัการสถาบันไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู ้

กระบวนการ 3 (2) สถาบัน 

13 ระดับการปฏิบตัิในการตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

กระบวนการ 2 ก. (3) สถาบัน 

14 ระดับการปฏิบตัิในการประเมินคณุภาพภายใน กระบวนการ 2 ก. (3) สถาบัน 
15 ระดับการปฏิบตัิในการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการ 2 ข. (1) สาขา 
16 ระดับการปฏิบตัิในการจดัการเรียนการสอน กระบวนการ 2 ข. (1) สาขา 
17 ระดับการปฏิบตัิในการจดัการฝึกประสบการณ ์

ทักษะวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพ  
กระบวนการ 2 ข. (1) สาขา 

18 ระดับการปฏิบตัิในการส่งเสริม สนับสนุน  
การจัดท าโครงการพัฒนาทักษะวชิาชีพ 

กระบวนการ 2 ข. (1) สาขา 

19 ร้อยละของผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ที่เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร ่

ผลผลติ 2 ข. (1) สาขา 

20 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ผลผลติ 1 (3) สาขา 

21 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาและ
น ามาใช้ประโยชน ์

ผลผลติ 2 ก. (1) สาขา 

22 ร้อยละของผลงานการวิจยั และงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้
น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร ่

ผลผลติ 2 ข. (2) สาขา 

๕๐ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ล าดับที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภท มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ระดับ 

23 ระดับการปฏิบตัิในการพัฒนาคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

กระบวนการ 1 (1) สาขา 

24 ระดับการปฏิบตัิในการพัฒนาสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต 

กระบวนการ 1 (2) สาขา 

25 ระดับการปฏิบตัิในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
ของบัณฑิต 

กระบวนการ 1 (3) สาขา 

26 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ผลผลติ 1 (1) สาขา 

27 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตด้าน 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 

ผลผลติ 1 (2) สาขา 

28 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตด้าน 
สมรรถนะวิชาชีพ 

ผลผลติ 1 (3) สาขา 

29 ระดับคณุภาพในการพัฒนาการประกันคณุภาพภายใน ผลผลติ 2 ก. (3) สาขา 
30 ระดับคณุภาพในการประกันคุณภาพภายใน ผลผลติ 2 ก. (3) สาขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕1มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

พระราชบัญญัติ 
การอาชีวศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการอาชีวศกึษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

๕๓

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        
      ภาคผนวก ก 
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52 มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

พระราชบัญญัติ 
การอาชีวศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการอาชีวศกึษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

๕๓

๕๓มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
ซ่ึงดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การอาชีวศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดาน

วิชาชีพระดับฝมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี 
“การฝกอบรมวิชาชีพ”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรูและการฝกทักษะอาชีพระยะส้ันหรือ

ระยะยาว  ทั้งในและนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา  ซ่ึงจัดข้ึนเปนโครงการ
หรือสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะภายใตหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐที่จัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบการ”  หมายความวา  สถานประกอบการที่รวมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

“มาตรฐานการอาชีวศึกษา”  หมายความวา  ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพและ
มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  เพื่อใชเปนเกณฑในการสงเสริม  การกํากับดูแล   
การตรวจสอบ  การประเมินผล  และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 
“คณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  หมายความวา  คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

๕๔

๕๔ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

มาตรา ๖ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปนการจัดการศึกษาในดาน
วิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ  เพื่อผลิตและ
พัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี  รวมทั้งเปนการยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  โดยนําความรูในทาง
ทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติ
และมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได 

มาตรา ๗ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพให จัดไดในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาและสถาบันตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหจัดได  โดยรูปแบบ ดังตอไปนี้ 
(๑) การศึกษาในระบบ   เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่ เนนการศึกษาในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันเปนหลัก  โดยมีการกําหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลา   
การวัดและการประเมินผลที่เปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 

(๒) การศึกษานอกระบบ  เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย  รูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลที่เปนเง่ือนไขของการสําเร็จ
การศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและ 
ความตองการของบุคคลแตละกลุม 

(๓) การศึกษาระบบทวิภาคี   เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่ เกิดจากขอตกลงระหวาง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐ  ในเรื่อง
การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน   การวัดและการประเมินผล  โดยผู เรียนใชเวลาสวนหนึ่งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน   และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือหนวยงานของรัฐ 

๕๕

๕๕มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

เพื่อประโยชนในการผลิตและพัฒนากําลังคน  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด
การศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได  ทั้งนี้  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นตอง
มุงเนนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปนสําคัญ 

มาตรา ๙ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  และ
มาตรา  ๘  ใหจัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(๓) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกําหนดหลักสูตรที่จัดข้ึนเพื่อความรู  หรือทักษะในการ

ประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ  ซ่ึงจัดข้ึนเปนโครงการหรือสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะได 
มาตรา ๑๐ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๖  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม

วิชาชีพตองคํานึงถึง 
(๑) การมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจายอํานาจ

จากสวนกลางไปสูสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน 
(๒) การศึกษาในดานวิชาชีพสําหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัดและ 

ความสนใจอยางทั่วถึงและตอเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี 
(๓) การมีสวนรวมของชุมชน  สังคม  และสถานประกอบการในการกําหนดนโยบาย 

การผลิตและพัฒนากําลังคน  รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
(๔) การศึกษาที่มีความยืดหยุน  หลากหลาย  และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบ

เทียบประสบการณการทํางานของบุคคลเพื่อเขารับการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
(๕) การมีระบบจูงใจใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาและ 

การฝกอบรมวิชาชีพ 
(๖) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม

วิชาชีพ  โดยคํานึงถึงการประสานประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
(๗) การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารยของการอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหทันตอ

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

๕๖

๕๖ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

มาตรา ๑๑ นอกจากอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอํานาจหนาที่  
ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาเสนอแนะนโยบาย  เปาหมายการผลิตและแผนการพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ 
ตอรัฐมนตรี 

(๒) กําหนดหลักเกณฑการจัดต้ัง  การรวม  และการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
ตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑในการรับเขาสมทบ  การยกเลิกการสมทบ  และการควบคุมดูแล
สถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการ 

(๔) กําหนดหลักเกณฑ เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเขารวมจัดการ 
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ  หลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ  ตลอดจนหลักเกณฑการฝกงาน  และการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณทํางาน
ในสถานประกอบการ  เพื่อขอรับคุณวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 

(๕) กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการกํากับดูแลและการใหการรับรองมาตรฐานสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  สถาบัน  และสถานประกอบการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และแผนการศึกษาแหงชาติ 

(๖) กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการไดรับสิทธิประโยชนและการเชิดชูเกียรติแก
สถานประกอบการ  สมาคมวิชาชีพ  หรือองคกรอื่น  ตลอดจนการสงเสริมความรวมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน  และสถานประกอบการ 

(๗) กําหนดหลักเกณฑในการแตงต้ัง  การทดสอบ  การฝกอบรมและการออกใบรับรอง 
การเปนครูฝกในสถานประกอบการตามมาตรา  ๕๕ 

(๘) เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและการกําหนดนโยบายในการระดมทุน  
ทรัพยากร  รายได  หรือการจัดต้ังกองทุนอื่นตอรัฐมนตรี 

(๙) สงเสริม  สนับสนุน  กํากับ  และดูแลระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  สถาบันหรือสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

๕๗

๕๗มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

(๑๐) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด 
อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๑๑) ออกขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

หมวด  ๒ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะดาน  
หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาแหงใดมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณเฉพาะดานในสาขาวิชาชีพ   
ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษานั้นเพื่อใหสามารถ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง  และไดรับการพัฒนาใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

หมวด  ๓ 
สถาบันการอาชีวศึกษา 

สวนที่  ๑ 
การจัดต้ัง 

มาตรา ๑๓ สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเปนสถาบันได 
การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังเปนสถาบันใหกระทําไดโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และคํานึงถึงการประสานความรวมมือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใช
ทรัพยากรรวมกัน  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ถามีความเหมาะสมหรือมีความจําเปนจะแยกสถานศึกษา
อาชีวศึกษาสวนหนึ่งสวนใดมารวมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาอีกแหงหนึ่งเพื่อจัดต้ังเปนสถาบันก็ได 

๕๘

๕๘ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีความเหมาะสมหรือมีความจําเปน  จะจัดต้ังสถาบันเพื่อดําเนินการ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ ก็ได   ทั้งนี้   โดยใหออกเปน
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  ศลิปะและวัฒนธรรม  และอนุรักษส่ิงแวดลอม  
รวมทั้งใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

มาตรา ๑๗ สถาบันอาจแบงสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักงานผูอํานวยการสถาบัน 
(๒) วิทยาลัย 
(๓) สํานัก 
(๔) ศนูย 
สถาบันอาจใหมีสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตาม

วัตถุประสงคในมาตรา  ๑๖  เปนสวนราชการของสถาบันอีกก็ได 
สํานักงานผูอํานวยการสถาบันอาจแบงสวนราชการเปนฝายหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่

มีฐานะเทียบเทาฝาย 
วิทยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนคณะวิชา  ภาควิชา  แผนก  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะวิชาหรือภาควิชา 

๕๙

๕๙มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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สํานัก  หรือศูนย  อาจแบงสวนราชการเปนแผนกหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาแผนก 

มาตรา ๑๘ การจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิทยาลัย 
สํานัก  ศูนยหรือหนวยงานที่ เ รียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา วิทยาลัย  ใหทํา เปนประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การแบงสวนราชการภายในสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน  วิทยาลัย  สํานัก  ศูนย  หรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย  ใหทําเปนขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๑๙ ภายใตขอบวัตถุประสงคตามมาตรา  ๑๖  สถาบันจะรับสถานศึกษาอื่นหรือ
สถานประกอบการเขาสมทบในสถาบันเพื่อประโยชนในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมวิชาชีพได  และมีอํานาจใหประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
หรือปริญญาตรีแกผูที่ศึกษาจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ  และสําเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ
ของสถาบันได 

การรับเขาสมทบ  และการยกเลิกการเขาสมทบของสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการตาม
วรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การควบคุมสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการที่ เขาสมทบในสถาบันใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๒๐ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน  สถาบันอาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) เงินผลประโยชน  คาธรรมเนียม  คาปรับ  และคาบริการตาง ๆ  ของสถาบัน 
(๒) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกสถาบัน 
(๓) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของสถาบัน 
(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการใชที่ ราชพัสดุ   ซ่ึงสถาบันปกครอง   ดูแล   

หรือใชประโยชน 
(๕) เ งินอุดหนุนจากราชการสวนทองถิ่นหรือเอกชน   หรือองคกรระหวางประเทศ  

หรือเงินอุดหนุนอื่นที่สถาบันไดรับเพื่อใชในการดําเนินกิจการของสถาบัน 
(๖) รายไดหรือผลประโยชนอื่น 

๖๐

๖๐ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บาํรุงรักษา  ใช  และจัดหาผลประโยชนจากทรพัยสิน
ของสถาบัน  ทั้งที่เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่น  รวมทั้งการจัดหา
รายไดจากการใหบริการและการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของสวนราชการในสถาบัน 

บรรดารายไดและผลประโยชนของสถาบัน  เบี้ยปรับที่เกิดจากการดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของสถาบัน  เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา  และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อทรัพยสิน
หรือสัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณแผนดิน  ไมเปนรายไดที่ตองนําสงคลัง 
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง  และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๒๑ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่สถาบันไดมาโดยมีผูอุทิศใหหรือไดมา  โดยการซื้อหรือ
การแลกเปลี่ยนจากเงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกสถาบนัต้ังแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  
ไมถือเปนที่ราชพัสดุและใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 

มาตรา ๒๒ บรรดารายไดและทรัพยสินของสถาบันจะตองจัดการเพื่อประโยชนตามวัตถุประสงค
ของสถาบันตามมาตรา  ๑๖ 

เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกสถาบัน  จะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศไดกําหนดไว  
และจะตองเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบัน  แตถามีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกลาว  
สถาบันตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท  หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏจะตอง
ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน 

สวนที่  ๓ 
สภาสถาบันและผูบริหารสถาบัน 

มาตรา ๒๓ ใหมีคณะกรรมการสภาสถาบันในสถาบันแตละแหง  จํานวนไมเกินสิบส่ีคน  
ประกอบดวย 

(๑) นายกสภาสถาบัน  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง  ไดแก  ผูอํานวยการสถาบัน 
(๓) กรรมการสภาสถาบันจํานวนส่ีคน  ซ่ึงเลือกจากบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาเสนอ 

๖๑

๖1มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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(๔) กรรมการสภาสถาบันจํานวนสี่คน  ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถาบันจํานวน
สองคน  และครูหรือคณาจารยประจําที่มิไดเปนผูบริหารจํานวนสองคน 

(๕) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคน  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลภายนอก
สถาบันโดยคําแนะนําของกรรมการสภาสถาบันตาม   (๓)  และ  (๔)   ในจํานวนนี้จะตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนจํานวนหนึ่ งคนและจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สถาบัน   
หรือสถานศึกษาในสังกัดสถาบันนั้นต้ังอยูจํานวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน  กรรมการสภาสถาบันตาม  (๓)  และ
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิตาม  (๕)  หลักเกณฑ  และวิธีการเลือกหรือสรรหากรรมการสภา
สถาบันตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหสภาสถาบันแตงต้ังรองผูอํานวยการสถาบันคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการสภา
สถาบันโดยคําแนะนําของผูอํานวยการสถาบัน 

มาตรา ๒๔ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๓  (๓)  (๔) และ  (๕)  
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะแตงต้ังหรืออาจไดรับเลือกใหมอีกได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  นายกสภาสถาบันและกรรมการสภา
สถาบันตามมาตรา  ๒๓  (๓)  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น 
(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๕) สภาสถาบันมีมติใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรองตอหนาที่หรือหยอน

ความสามารถ 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
การพนจากตําแหนงตาม  (๕)  ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการสภาสถาบัน

เทาที่มีอยู 

๖๒

๖๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันวางลง  ไมวาดวยเหตุใดและยัง
มิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนตําแหนงที่วาง  ใหสภา
สถาบันประกอบดวยกรรมการสภาสถาบันเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๓  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  
พนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการแตงต้ังหรือไดมีการเลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูซ่ึง
ไดรับการแตงต้ังหรือไดรับเลือกอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  แตถาวาระการ
ดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๓  (๓)  (๔)  และ  (๕)   
พนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดแตงต้ังนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ
หรือยังมิไดเลือกกรรมการสภาสถาบันอื่นข้ึนใหม  ใหนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบัน 
ซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันใหมแลว 

ใหมีการดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๓  
(๓)  (๔)  และ  (๕)  ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง 

มาตรา ๒๕ สภาสถาบันมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน  และโดยเฉพาะ
ใหมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) อนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพของ
สถาบันใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของชาติ 

(๒) ออกขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการดําเนินการของสถาบัน 
(๓) พิจารณาการจัดต้ัง  การรวม  และการยุบเลิกสวนราชการของสถาบันตามมาตรา  ๑๗  

รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของสวนราชการดังกลาว 
(๔) อนุมัติการรับสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการเขาสมทบและการยกเลิกการสมทบ

ของสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการดังกลาว 
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของสถาบันใหสอดคลองกับมาตรฐานที่

คณะกรรมการการอาชีวศกึษากําหนด 
(๖) อนุมัติการใหปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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(๔) กรรมการสภาสถาบันจํานวนส่ีคน  ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถาบันจํานวน
สองคน  และครูหรือคณาจารยประจําที่มิไดเปนผูบริหารจํานวนสองคน 

(๕) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคน  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลภายนอก
สถาบันโดยคําแนะนําของกรรมการสภาสถาบันตาม   (๓)  และ  (๔)   ในจํานวนนี้จะตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนจํานวนหนึ่ งคนและจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สถาบัน   
หรือสถานศึกษาในสังกัดสถาบันนั้นต้ังอยูจํานวนหนึ่งคน 

คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน  กรรมการสภาสถาบันตาม  (๓)  และ
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิตาม  (๕)  หลักเกณฑ  และวิธีการเลือกหรือสรรหากรรมการสภา
สถาบันตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหสภาสถาบันแตงต้ังรองผูอํานวยการสถาบันคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการสภา
สถาบันโดยคําแนะนําของผูอํานวยการสถาบัน 

มาตรา ๒๔ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  ๒๓  (๓)  (๔) และ  (๕)  
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และจะแตงต้ังหรืออาจไดรับเลือกใหมอีกได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  นายกสภาสถาบันและกรรมการสภา
สถาบันตามมาตรา  ๒๓  (๓)  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น 
(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๕) สภาสถาบันมีมติใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรองตอหนาที่หรือหยอน

ความสามารถ 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
การพนจากตําแหนงตาม  (๕)  ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการสภาสถาบัน

เทาที่มีอยู 

๖๒

๖๓มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

(๗) พิจารณาและใหความเห็นชอบในการเขารวมดําเนินการจัดต้ังศูนยวิจัย  หองทดลองหรือ
หองปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการหรือภาคเอกชน
ตามมาตรา  ๕๓ 

(๘) กํากับมาตรฐานการศึกษา  ควบคุมคุณภาพ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาทุกระดับ 

(๙) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ 
(๑๐) พิจารณาเสนอแนะตอรัฐมนตรีเพื่อแตงต้ังหรือถอดถอนผูอํานวยการสถาบัน 
(๑๑) แตงต้ังและถอดถอนรองผูอํานวยการสถาบัน  ผูชวยผูอํานวยการสถาบัน  และอาจารยพิเศษ 
(๑๒) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อพิจารณาและ

เสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด  หรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจ
และหนาที่ของสภาสถาบัน 

(๑๓) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดหารายได  ออกขอบังคับและวางระเบียบเกี่ยวกับ 
การบริหารการเงินและทรัพยสินของสถาบัน 

(๑๔) ใหความเห็นชอบในการกําหนดตรา  เคร่ืองหมาย  หรือสัญลักษณของสถาบัน 
(๑๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของกับสถาบันที่มิไดระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ 
มาตรา ๒๖ การประชุมสภาสถาบัน ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 
มาตรา ๒๗ ใหมีผูอํานวยการสถาบันเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ

สถาบัน  และใหมีรองผูอํานวยการสถาบันอยางนอยหนึ่งคน  กับทั้งอาจมีผูชวยผูอํานวยการสถาบัน 
หนึ่งคนหรือหลายคนก็ได  ทั้งนี้  ตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่
ผูอํานวยการสถาบันมอบหมาย 

มาตรา ๒๘ ใหสภาสถาบันสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  เสนอรัฐมนตรี
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของคณาจารยและ
ขาราชการของสถาบัน 

ใหสภาสถาบันแตงต้ังรองผูอํานวยการสถาบันและผูชวยผูอํานวยการสถาบัน  โดยคําแนะนํา
ของผูอํานวยการสถาบันจากครูหรือคณาจารยผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐ 
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หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังใหเปนผูอํานวยการสถาบัน  รองผูอํานวยการ
สถาบัน  และผูชวยผูอํานวยการสถาบัน  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๒๙ ผูอํานวยการสถาบันมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับแตงต้ัง
ใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง  ผูอํานวยการสถาบันพนจากตําแหนง  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) สภาสถาบันมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนกรรมการสภาสถาบัน

เทาที่มีอยู  เพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย  บกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 
(๔) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง  หรือถูกส่ังใหออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน   

หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๖) เปนบุคคลลมละลาย 
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
เมื่อผูอํานวยการสถาบันพนจากตําแหนง  ใหรองผูอํานวยการสถาบันหรือผูชวยผูอํานวยการ

สถาบันพนจากตําแหนงดวย  และใหมีการแตงต้ังผูอํานวยการสถาบันภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ผูอํานวยการสถาบันพนจากตําแหนง 

มาตรา ๓๐ ผูอํานวยการสถาบันและรองผูอํานวยการสถาบันตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา  และไดทํา

การสอนหรือมีประสบการณดานบริหารมาแลวไมนอยกวาสองปในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  สถาบัน  
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น  หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแลวรวมเปน
เวลาไมนอยกวาสองป  หรือ 

(๒) ไดรับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา  และไดทําการสอน 
หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาส่ีปในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  สถาบัน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น  หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแลวเปนเวลา 
ไมนอยกวาส่ีป 
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ผูชวยผูอํานวยการสถาบันตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา  
รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๓๑ ผูอํานวยการสถาบันเปนผูแทนของสถาบันในกิจการทั่วไป  และใหมีอํานาจและ
หนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ และประกาศของ
ทางราชการและของสถาบนั  จรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบัน 

(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่  และทรัพยสินอื่นของสถาบัน 
ใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ  ของทางราชการและของสถาบัน 

(๓) จัดทําแผนการดําเนินงาน  แผนพัฒนาของสถาบัน  งบประมาณประจําป   และตลอดจน
ติดตามการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน 

(๔) เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตาง ๆ  ของสถาบันตอสภาสถาบัน 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของทางราชการและ 

ของสถาบัน  หรือตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได  

ใหรองผูอํานวยการสถาบันเปนผู รักษาราชการแทน   ถามีรองผูอํานวยการสถาบันหลายคน   
ใหรองผูอํานวยการสถาบันซ่ึงผูอํานวยการสถาบันมอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน  หากผูอํานวยการ
สถาบันมิไดมอบหมาย  ใหรองผูอํานวยการสถาบันซ่ึงมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน  หรือไมมีผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สถาบันตามวรรคหนึ่ง  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหนายกสภาสถาบันแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตาม
มาตรา  ๓๐  เปนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน 

ใหผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน 
ในกรณีที่กฎหมาย   ขอบังคับ   ระเบียบ  คําส่ัง   มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการ 

ตามกฎหมาย  หรือมีคําส่ังของผูบังคับบัญชาแตงต้ังใหผูดํารงตําแหนงนั้นเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจ
และหนาที่อยางใด  ก็ใหผู รักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจและหนาที่อยางนั้น 
ในระหวางรักษาราชการแทนดวย 
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มาตรา ๓๓ ใหรองผูอํานวยการสถาบันคนหนึ่งทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชา  และรับผิดชอบ
งานของสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน 

วิทยาลัย   สํานัก   ศูนย   หรือหนวยงานที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย   
ใหมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัย  สํานัก  ศูนย  หรือหนวยงาน 
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยนั้น 

สวนราชการตามวรรคสองจะใหมีรองผูอํานวยการเพื่อทําหนาที่ตามที่ผูอํานวยการ 
สวนราชการนั้นมอบหมายก็ได 

มาตรา ๓๔ ใหตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย   ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนย  
ผูอํานวยการหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย  และรองผูอํานวยการของตําแหนงดังกลาว  
เปนตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษา  แลวแตกรณี  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรา ๓๕ ใหตําแหนงผูอํานวยการสถาบันและตําแหนงรองผูอํานวยการสถาบันเปน
ตําแหนงที่เทียบเทาตําแหนงอธิการบดีและตําแหนงรองอธิการบดีในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับ
ปริญญาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรา ๓๖ ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน  รองผูอํานวยการสถาบัน  ผูชวยผูอํานวยการ
สถาบัน  ผูอํานวยการวิทยาลัย  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนย  และผูอํานวยการหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย  จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่นอีกหนึ่งตําแหนงได  ทั้งนี้  ตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวัน 

มาตรา ๓๗ ในวิทยาลัยแตละแหงใหมีคณะกรรมการวิทยาลัยคณะหนึ่งมีหนาที่ในการ
สงเสริม  สนับสนุน  ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ  
เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัย  ประกอบดวยผูแทนครูหรือคณาจารย  ผูแทนผูปกครอง  
ผูแทนองคกรชุมชน   ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ผูแทนศิษย เกาของวิทยาลัยแหงนั้น   
ผูแทนพระภิกษุสงฆ  ผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่  และผูทรงคุณวุฒิ 
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หนา   ๑๔ 

เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

ผูชวยผูอํานวยการสถาบันตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา  
รวมทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๓๑ ผูอํานวยการสถาบันเปนผูแทนของสถาบันในกิจการทั่วไป  และใหมีอํานาจและ
หนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ และประกาศของ
ทางราชการและของสถาบนั  จรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบัน 

(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่  และทรัพยสินอื่นของสถาบัน 
ใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ  ของทางราชการและของสถาบัน 

(๓) จัดทําแผนการดําเนินงาน  แผนพัฒนาของสถาบัน  งบประมาณประจําป   และตลอดจน
ติดตามการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน 

(๔) เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับกิจการดานตาง ๆ  ของสถาบันตอสภาสถาบัน 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศของทางราชการและ 

ของสถาบัน  หรือตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได  

ใหรองผูอํานวยการสถาบันเปนผู รักษาราชการแทน   ถามีรองผูอํานวยการสถาบันหลายคน   
ใหรองผูอํานวยการสถาบันซ่ึงผูอํานวยการสถาบันมอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน  หากผูอํานวยการ
สถาบันมิไดมอบหมาย  ใหรองผูอํานวยการสถาบันซ่ึงมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน  หรือไมมีผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สถาบันตามวรรคหนึ่ง  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหนายกสภาสถาบันแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตาม
มาตรา  ๓๐  เปนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสถาบัน 

ใหผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน 
ในกรณีที่กฎหมาย   ขอบังคับ   ระเบียบ  คําส่ัง   มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการ 

ตามกฎหมาย  หรือมีคําส่ังของผูบังคับบัญชาแตงต้ังใหผูดํารงตําแหนงนั้นเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจ
และหนาที่อยางใด  ก็ใหผู รักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจและหนาที่อยางนั้น 
ในระหวางรักษาราชการแทนดวย 
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หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

นอกจากกรรมการตามวรรคหนึ่งแลว  คณะกรรมการวิทยาลัยอาจมีผูแทนสถานประกอบการ
ดานธุรกิจ  การพาณิชย  การเกษตร  หรืออุตสาหกรรม  ผูแทนหอการคาจังหวัด  และผูแทนองคกรดาน
อาชีวศึกษาในพื้นที่  เปนกรรมการเพิ่มข้ึนได 

ในกรณีที่วิทยาลัยใดไมอาจมีผูแทนประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่ไดกําหนดไวในวรรคหนึ่ง  
ใหคณะกรรมการวิทยาลัยของวิทยาลัยนั้น  ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

จํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  
การประชุม  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการวิทยาลัย  ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

สวนที่  ๔ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

มาตรา ๓๘ คณาจารยประจําซ่ึงสอนชั้นปริญญาในสถาบันมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึ่ง   

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ศาสตราจารยนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน 
มาตรา ๓๙ ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ   แตงต้ัง  จากผูซ่ึงเปน

หรือเคยเปนอาจารยพิเศษในวิชาที่ผูนั้นมีความชํานาญเปนพิเศษโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน 
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงต้ังศาสตราจารยพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของ

สถาบัน 
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หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

มาตรา ๔๐ สภาสถาบันอาจแตงต้ังผูซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจํา
ของสถาบันเปนรองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  หรืออาจารยพิเศษได 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังรองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  
และอาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๔๑ ใหผูเปนศาสตราจารย  ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  มีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาว   
เปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 

การใชคํานําหนานามตามวรรคหนึ่ง  ใหใชอักษรยอดังตอไปนี้ 
ศาสตราจารย   ใชอักษรยอ  ศ. 
ศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  ศ.  (พเิศษ) 
รองศาสตราจารย  ใชอักษรยอ  รศ. 
รองศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  รศ.  (พิเศษ) 
ผูชวยศาสตราจารย  ใชอักษรยอ  ผศ. 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  ผศ.  (พิเศษ) 

สวนที่  ๕ 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 

มาตรา ๔๒ สถาบันมีอํานาจใหปริญญาตรีในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันได 
การเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา  และการใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๔๓ สภาสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจออก

ขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองได 

มาตรา ๔๔ สภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรออกใหแกผูสําเร็จ
การศึกษาเฉพาะวิชาได 
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เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

นอกจากกรรมการตามวรรคหนึ่งแลว  คณะกรรมการวิทยาลัยอาจมีผูแทนสถานประกอบการ
ดานธุรกิจ  การพาณิชย  การเกษตร  หรืออุตสาหกรรม  ผูแทนหอการคาจังหวัด  และผูแทนองคกรดาน
อาชีวศึกษาในพื้นที่  เปนกรรมการเพิ่มข้ึนได 

ในกรณีที่วิทยาลัยใดไมอาจมีผูแทนประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่ไดกําหนดไวในวรรคหนึ่ง  
ใหคณะกรรมการวิทยาลัยของวิทยาลัยนั้น  ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

จํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  
การประชุม  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการวิทยาลัย  ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

สวนที่  ๔ 
ตําแหนงทางวิชาการ 

มาตรา ๓๘ คณาจารยประจําซ่ึงสอนชั้นปริญญาในสถาบันมีตําแหนงทางวิชาการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ศาสตราจารย 
(๒) รองศาสตราจารย 
(๓) ผูชวยศาสตราจารย 
(๔) อาจารย 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึ่ง   

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ศาสตราจารยนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน 
มาตรา ๓๙ ศาสตราจารยพิเศษนั้น  จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ   แตงต้ัง  จากผูซ่ึงเปน

หรือเคยเปนอาจารยพิเศษในวิชาที่ผูนั้นมีความชํานาญเปนพิเศษโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน 
คุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงต้ังศาสตราจารยพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับของ

สถาบัน 
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หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

มาตรา ๔๕ สถาบันมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักด์ิแกบุคคลซ่ึงสภาสถาบันเห็นวาทรงคุณวุฒิ
สมควรแกปริญญานั้น  แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา  ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  ในสถาบัน  
นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันในขณะดํารงตําแหนงนั้นมิได 

สาขาของปริญญากิตติมศักด์ิ  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักด์ิใหเปนไปตามขอบังคับ
ของสถาบัน 

มาตรา ๔๖ สภาสถาบันอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเคร่ืองหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพได   
และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร  หรือครุย
ประจําตําแหนงคณาจารยของสถาบันได 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   
และครุยประจําตําแหนง  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด  โดยมีเง่ือนไขอยางใด  
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๔๗ สภาสถาบันอาจกําหนดใหมีตรา  สัญลักษณ  เคร่ืองหมายของสถาบัน  เคร่ืองแบบ  
เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแตงกายของนักศึกษาได  โดยทําเปนขอบังคับของสถาบันและประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

การใชตรา  สัญลักษณ  เคร่ืองหมายของสถาบันเพื่อการคาหรือการใชส่ิงดังกลาวที่มิใชเพื่อ
ประโยชนของสถาบันตามวรรคหนึ่ง  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสถาบัน 

หมวด  ๔ 
ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชพี 

มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชนในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ  ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดําเนินการประสาน  สงเสริม  และสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชน  ใหสามารถจัดการอาชีวศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
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หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

มาตรา ๔๙ สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนอาจเขารวมเปนเครือขายของสถาบัน   
เพื่อประโยชนในการรวมมือทางวิชาการ  การสรางคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน  ใหสอดคลองกับ
ระบบมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ  เพื่อสามารถใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด   
ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๐ สถาบันตองจัดระบบการจัดการใหเอื้ออํานวยแกผูมีประสบการณ  ผูผานการ
ฝกอบรมจากสถานประกอบการที่ไดรับการรับรอง  ผูเรียนที่สะสมผลการเรียนไว  และผูที่ผานการ
ฝกอบรมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  ใหสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือ
ประสบการณดานวิชาชีพเพื่อใหไดคุณวุฒิการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ  ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

มาตรา ๕๑ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่ เปนความรวมมือระหวางสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน  และสถานประกอบการ  ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบัน  และสถานประกอบการ 

มาตรา ๕๒ สถานประกอบการใดที่ประสงคจะดําเนินการจัดการอาชีวศึกษา  และการ
ฝกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้  ใหย่ืนคําขอตอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให
ไดรับการรับรองประโยชนตามกฎหมาย  ทั้งนี้  ใหถือวาไมเปนการขัดหรือแยงกับการจัดการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานรูปแบบศูนยการเรียนตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

การย่ืนคําขอและการพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการใหจัดการสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษาและ

การฝกอบรมวิชาชีพ  หรือจัดการสอนตามหลักสูตรที่สถานประกอบการรวมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันจัดทําข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หลักเกณฑ   และวิธีการดําเนินการตามวรรคสาม   ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด 

มาตรา ๕๓ สถานประกอบการหรือภาคเอกชนอาจเขารวมดําเนินการจัดต้ังศูนย วิจัย  
หองทดลองหรือหองปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันของรัฐหรือเอกชนไดตามความตกลงของสถานศึกษาหรือสถาบันและสถาน
ประกอบการนั้น  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนดานความรวมมือในการพัฒนากําลังคน  การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
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หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

เสริมสรางมาตรฐานการอาชีวศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณของครู  คณาจารย  บุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาหรือสถาบัน  ใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

รายไดและทรัพย สินที่ เกิดจากการดําเนินการของสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ 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) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผานการศึกษาหรือฝกอบรมวิชาการศึกษา 

ดานอาชีพ 
(๒) เปนผูชํานาญการดานอาชีพโดยสําเร็จการศึกษาวิชาชีพไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  หรือผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  หรือมาตรฐานอื่นตามที่คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 

(๓) เปนผู เชี่ยวชาญดานอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งสําเร็จการศึกษาวิชาชีพไม ตํ่ากวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีประสบการณในสาขาอาชีพนั้นไมนอยกวาหาป  หรือสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีประสบการณในสาขาอาชีพนั้นไมนอยกวาสามป  หรือผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและมีประสบการณในการทํางานในสาขาอาชีพนั้นไมนอยกวาหาป 

(๔) เปนผูมีประสบการณและประสบความสําเร็จในอาชีพเฉพาะสาขา  มีผลงานเปนที่ 
ยอมรับในสังคมและทองถ่ิน  และสามารถถายทอดความรูได 

หลักเกณฑในการแตงต้ัง  การทดสอบ  การฝกอบรม และการออกใบรับรองการเปนครูฝก 
ในสถานประกอบการ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
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หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

หมวด  ๕ 
การเงินและทรัพยากร 

มาตรา ๕๖ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ   เรียกวา   “กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ”   
มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา  การพัฒนา
บุคลากร  และความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา  ประกอบดวย 

(๑) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่สถานประกอบการหรือเอกชนมอบใหแกกองทุน  หรือที่มีผู
บริจาคหรืออุทิศใหแกกองทุน 

(๒) เงินที่ไดรับจากตางประเทศ  รัฐบาลตางประเทศ  หรือองคการระหวางประเทศ 
(๓) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน 
(๔) รายไดหรือผลประโยชนอื่นของกองทุน 
มาตรา ๕๗ เงินกองทุนใหใชจายได  ดังตอไปนี้ 
(๑) การดําเนินงานและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือ  อุปกรณ  อาคารสถานที่  

หลักสูตร  กิจกรรม  มาตรฐานสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
แหงชาติ  และการพัฒนาบุคลากร  รวมถึงนักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  สถาบัน  
สถานประกอบการ  และครูฝกในสถานประกอบการ  ตลอดจนความรวมมอืระหวางหนวยงานดังกลาว 

(๒) การใหกูยืมแกผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อใชจายในการประกอบอาชีพโดยอิสระ 
(๓) เปนคาใชจายที่จําเปนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
การเบิกจายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศกึษากําหนด 
หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

มาตรา ๕๘ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ  เ ข็มวิทยฐานะ   ครุยประจําตําแหนง   เคร่ืองแบบ  
เคร่ืองหมาย  หรือเคร่ืองแตงกายของนักศึกษาหรือส่ิงใดที่เลียนแบบสิ่งดังกลาว  โดยไมมีสิทธิที่จะใช
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หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

เสริมสรางมาตรฐานการอาชีวศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณของครู  คณาจารย  บุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาหรือสถาบัน  ใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

รายไดและทรัพย สินที่ เกิดจากการดําเนินการของสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ 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) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผานการศึกษาหรือฝกอบรมวิชาการศึกษา 

ดานอาชีพ 
(๒) เปนผูชํานาญการดานอาชีพโดยสําเร็จการศึกษาวิชาชีพไมตํ่ากวาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  หรือผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  หรือมาตรฐานอื่นตามที่คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากําหนด 

(๓) เปนผู เชี่ยวชาญดานอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งสําเร็จการศึกษาวิชาชีพไม ตํ่ากวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีประสบการณในสาขาอาชีพนั้นไมนอยกวาหาป  หรือสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีประสบการณในสาขาอาชีพนั้นไมนอยกวาสามป  หรือผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและมีประสบการณในการทํางานในสาขาอาชีพนั้นไมนอยกวาหาป 

(๔) เปนผูมีประสบการณและประสบความสําเร็จในอาชีพเฉพาะสาขา  มีผลงานเปนที่ 
ยอมรับในสังคมและทองถ่ิน  และสามารถถายทอดความรูได 

หลักเกณฑในการแตงต้ัง  การทดสอบ  การฝกอบรม และการออกใบรับรองการเปนครูฝก 
ในสถานประกอบการ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
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๗๓มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

หรือแสดงดวยประการใด ๆ  วาตนมีตําแหนงใดในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา  
หรือมีปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาหรือสถาบัน
โดยที่ตนไมมีสิทธิ  ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใช  หรือมีตําแหนงหรือวิทยฐานะ
เชนนั้น  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙ ผูใดกระทําการดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ปลอม  หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา  สัญลักษณ  หรือเคร่ืองหมายของสถาบันไมวาจะทํา 
เปนสีใดหรือทําดวยวิธีใด ๆ 

(๒) ใชตรา  สัญลักษณ  หรือเครื่องหมายของสถาบันปลอมหรือซ่ึงทําเลียนแบบ  หรือ 
(๓) ใช  หรือทําใหปรากฏซ่ึงตรา  สัญลักษณ  เคร่ืองหมายของสถาบันที่วัตถุหรือสินคาใด ๆ  

โดยไมไดรับอนุญาต 
ถาผูกระทําความผิดตาม  (๑)  เปนผูกระทําความผิดตาม  (๒)  ดวย  ใหลงโทษเฉพาะความผิด

ตาม  (๒)  แตกระทงเดียว 
ความผิดตาม  (๓)  เปนความผิดอันยอมความได 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๖๐ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ต้ังข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๑ ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาวิทยาลัย  รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของผูดํารงตําแหนงดังกลาว  ของสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ  หัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย  หรือผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของตําแหนงดังกลาว 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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๗๔ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

มาตรา ๖๒ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ขอบังคับ  ระเบียบ  
และประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนําพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ขอบังคับ  
ระเบียบ  หรือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
และขอบังคับหรือระเบียบของสถานศึกษาอาชวีศึกษา  ที่ใชอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๖๓ ในระหวางที่ ยังมิไดมีการแตงต้ังผูอํานวยการสถาบันตามมาตรา   ๒๘   
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ทําหนาที่ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถาบันเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดมีการแตงต้ัง 
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
รักษาการดังกลาว  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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๗๕มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มนีาคม   ๒๕๕๑ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
ไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา  รวมทั้งการดําเนินการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา  ซ่ึงการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพนั้นถือเปนกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อเพ่ิมผลผลิตและสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศใหไดระดับมาตรฐานสากล  ทําใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพ 
โดยอิสระและพึ่งตนเองได  นอกจากนี้  สมควรกําหนดใหมีสถาบันการอาชีวศึกษาซ่ึงเปนสถานศึกษาของรัฐท่ีจัด
การศึกษาระดับปริญญาและเปนนิติบุคคลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยมีการจัดการ
อาชีวศึกษาที่ดําเนินการอยางเปนเอกภาพในดานนโยบายและมีการกระจายอํานาจไปสูระดับปฏิบัติ  เพื่อให 
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จแกประชาชน  
โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา  อันจะเปนการสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และแผนการศึกษาแหงชาติ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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๗๖ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๔๗  
วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๒) กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การประเมินคุณภาพภายใน”  หมายความวา  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   

การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน  ซ่ึงกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น 
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา   
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๗๗มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

“การประเมินคุณภาพภายนอก”  หมายความวา  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   
การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงกระทําโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  หรือผูประเมินภายนอก   

“การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพ 
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  การจัดระบบ 
และโครงสราง  การวางแผน   และการดําเนินงานตามแผน   รวมทั้งการสรางจิตสํานึกใหเห็นวา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องคการมหาชน) 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ขอ ๓ ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ตองประกอบดวย 

(๑) การประเมินคุณภาพภายใน 
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขอ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับ  ตองประกอบดวย  
(๑) การประเมินคุณภาพภายนอก 
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ขอ ๕ ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป   

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทั้งนี้  ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน 
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๗๘ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

ขอ ๖ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัด  และหนวยงานที่เก่ียวของ  เพื่อพิจารณาและเปดเผย
รายงานนั้นตอสาธารณชน 

ขอ ๗ สถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการ
จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

หมวด  ๒ 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สวนที่  ๑ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ขอ ๘ การประกันคุณภาพภายในที่กําหนดในสวนนี้  ใหใชบังคับแกการจัดการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  แตไมรวมถึงการจัดการอาชีวศึกษา 

ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน”  ประกอบดวย   

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  
การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   
ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 

ให เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแตงต้ังข าราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการ 
และเลขานุการ 
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หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

“การประเมินคุณภาพภายนอก”  หมายความวา  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   
การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงกระทําโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  หรือผูประเมินภายนอก   

“การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพ 
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  การจัดระบบ 
และโครงสราง  การวางแผน   และการดําเนินงานตามแผน   รวมทั้งการสรางจิตสํานึกใหเห็นวา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องคการมหาชน) 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

ขอ ๓ ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ตองประกอบดวย 

(๑) การประเมินคุณภาพภายใน 
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขอ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับ  ตองประกอบดวย  
(๑) การประเมินคุณภาพภายนอก 
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ขอ ๕ ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป   

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทั้งนี้  ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน 
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๗๙มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

ขอ ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน  กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง 

ขอ ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหแตงต้ังผูอื่นดํารงตําแหนงแทน  

เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน 
ก็ได  และใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึน  ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู 
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม   
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

ขอ ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่  มคีวามประพฤติเส่ือมเสีย  หรือหยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๑๐ 
ขอ ๑๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 
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๘๐ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยใหนําผล 
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่ เ ก่ียวของตามที่ รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบหมาย 

ขอ ๑๔ ใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
(๔) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๕) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๖) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๗) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๘) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน

ที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการสงเสริม  สนับสนุน  และกํากับดูแลของหนวยงาน 
ตนสังกัด 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไมสามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งได   
ใหหนวยงานตนสังกัดหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แลวแตกรณี  ประกาศผอนผันการปฏิบัติ 
และวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น  
แลวรายงานใหรัฐมนตรีทราบ 
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๘1มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

ขอ ๑๕ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๑๔  (๑)  ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  เอกลักษณของสถานศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด   และตองครอบคลุมสาระการเรียนรู 
และกระบวนการเรียนรู  รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน  ชมุชน  และทองถ่ินดวย 

ขอ ๑๖ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ   ๑๔   (๒)   
ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ศกึษาสภาพปญหาและความตองการที่จําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
(๒) กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  และความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจน  

และเปนรูปธรรม 
(๓) กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา  ผลการวิจัย  หรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได   

ใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  
การสงเสริมการเรียนรู  การวัดและประเมินผล  การพัฒนาบุคลากร  และการบริหารจัดการ  เพื่อนําไปสู
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 

(๔) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 
(๕) กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงาน

ตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
(๖) กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา   มารดา  ผูปกครอง   

และองคกรชุมชน 
(๗) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
(๘) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
ขอ ๑๗ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห  วิจัย  และเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับ

รูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  รวมทั้งสงเสริม  สนับสนุน  และรวม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ขอ ๑๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ   
รวมทั้งใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
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๘๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

สวนที่  ๒ 
การอาชีวศึกษา 

ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา”  ประกอบดวย 

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  
การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   
ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแตงต้ังขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาซ่ึงดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๒๐ ใหนําความในขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  มาใชบังคับกับคุณสมบัติ  ลักษณะ
ตองหาม  วาระการดํารงตําแหนง  การแตงต้ังกรรมการแทน  การแตงต้ังกรรมการเพิ่ม  และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๑๙  (๓)  โดยอนุโลม 

ขอ ๒๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
การอาชีวศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา  โดยนําผล 
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เก่ียวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
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๘๓มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

(๗) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
(๘) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 
ขอ ๒๖ สถานศึกษาอาชีวศึกษาตองดํา เนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   

ของสถานศึกษา  โดยใหมีการกํากับและติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และตอเนื่อง 

ขอ ๒๗ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกผู เ รียน 
ตามหลักสูตรที่เปดสอนครบทุกสาขาวิชา  ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  หรือตามระยะเวลา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร 

ขอ ๒๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการที่มีสวน
รวมในการจัดการอาชีวศึกษา  สงเสริม  สนับสนุนและรวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาอาชีวศกึษา 

ขอ ๒๙ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ  รวมทั้ง
ใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

สวนที่  ๓ 
การอุดมศึกษา 

ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา”  ประกอบดวย   

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึ ง รัฐมนตรีแต ง ต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  
การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   
ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 
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หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

ขอ ๒๒ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(๓) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๔) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๕) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๖) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๗) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง   ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากร 

ในสถานศึกษา  ผูเรียน  ชมุชน  สถานประกอบการ  และหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยการสงเสริม  สนับสนุนและกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด 

ขอ ๒๓ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๒๒  (๑)  ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  และตองครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา  รวมทั้งเหมาะสมกับ
สภาพผูเรียน  สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ชมุชน  ทองถ่ินและเทคโนโลยี 

ขอ ๒๔ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ขอ ๒๕ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๒๒  (๒)  จะตอง
สอดคลองกับแนวทางที่สถานศึกษาไดกําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

(๑) วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  กลยุทธ  และแผนดําเนินการของสถานศึกษา 
(๒) กระบวนการเรียนรูและการฝกประสบการณ 
(๓) การวิจัยและนวัตกรรม 
(๔) การบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
(๕) การทะนุบํารุงศาสนา  ศลิปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  และนันทนาการ 
(๖) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
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๘๔ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

(๗) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
(๘) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 
ขอ ๒๖ สถานศึกษาอาชีวศึกษาตองดํา เนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   

ของสถานศึกษา  โดยใหมีการกํากับและติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และตอเนื่อง 

ขอ ๒๗ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกผู เ รียน 
ตามหลักสูตรที่เปดสอนครบทุกสาขาวิชา  ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  หรือตามระยะเวลา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร 

ขอ ๒๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการที่มีสวน
รวมในการจัดการอาชีวศึกษา  สงเสริม  สนับสนุนและรวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาอาชีวศกึษา 

ขอ ๒๙ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ  รวมทั้ง
ใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

สวนที่  ๓ 
การอุดมศึกษา 

ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา”  ประกอบดวย   

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึ ง รัฐมนตรีแต ง ต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  
การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   
ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 
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หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

ขอ ๒๒ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(๓) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๔) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๕) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๖) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๗) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง   ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากร 

ในสถานศึกษา  ผูเรียน  ชมุชน  สถานประกอบการ  และหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยการสงเสริม  สนับสนุนและกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด 

ขอ ๒๓ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๒๒  (๑)  ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  และตองครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา  รวมทั้งเหมาะสมกับ
สภาพผูเรียน  สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ชมุชน  ทองถ่ินและเทคโนโลยี 

ขอ ๒๔ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ขอ ๒๕ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๒๒  (๒)  จะตอง
สอดคลองกับแนวทางที่สถานศึกษาไดกําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

(๑) วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  กลยุทธ  และแผนดําเนินการของสถานศึกษา 
(๒) กระบวนการเรียนรูและการฝกประสบการณ 
(๓) การวิจัยและนวัตกรรม 
(๔) การบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
(๕) การทะนุบํารุงศาสนา  ศลิปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  และนันทนาการ 
(๖) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
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๘๕มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงต้ังขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาซ่ึงดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๓๑ ใหนําความในขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  มาใชบังคับกับคุณสมบัติ  ลักษณะ
ตองหาม  วาระการดํารงตําแหนง  การแตงต้ังกรรมการแทน  การแตงต้ังกรรมการเพิ่ม  และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๓๐  (๓)  โดยอนุโลม 

ขอ ๓๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษามีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยนําผล 
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เก่ียวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย 
ขอ ๓๓ ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  โดยยึดหลัก

เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา  เพื่อใหมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
อยางตอเนื่อง  และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ขอ ๓๔ หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใหพิจารณาจาก 
(๑) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   

โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนด 
(๒) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่กําหนดไว 
(๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 
ขอ ๓๕ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใหใชแนวปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
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๘๖ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

(๑) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการ 
ที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น  โดยมีหนาที่พัฒนา  บริหาร   
และติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก  เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

(๒) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  
เพื่อใชกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย
และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

(๓) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

(๔) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ 
ขององคประกอบตาง ๆ  ที่ใชในการผลิตบัณฑิต  ดังตอไปนี้ 

 (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ   
 (ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย 
 (ค) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 
 (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น 
 (จ) อุปกรณการศึกษา   
 (ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา 
 (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 
 (ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 
ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาตามที่ เ ห็นสมควร  โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริม 
และสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

ขอ ๓๖ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย างนอยหนึ่ งค ร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
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๘๗มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพภายนอก 

ขอ ๓๗ การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง  เปนธรรม  และโปรงใส  มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปน

จริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
(๓) สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษา 

ของชาติ  โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย  ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน 

(๔) สงเสริม  สนับสนุน  และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

(๕) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ  และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ  
เอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  บุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น 

(๖) ความเปนอิสระ  เสรีภาพทางวิชาการ  เอกลักษณ  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ
และเปาหมายของสถานศึกษา 

ขอ ๓๘ ในการประกันคุณภาพภายนอก  ใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 

(๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
(๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
(๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน   
ในกรณีที่มีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมจาก

มาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นไดโดยความเห็นชอบ 
ของรัฐมนตรี 

ขอ ๓๙ วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก  ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานกําหนด 
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๘๘ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

ขอ ๔๐ ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา   ผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐาน  ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลที่ไมผานเกณฑ
มาตรฐานแกหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษานั้น  และใหสถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไขโดยจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน  เพื่อขอรับการประเมินใหมภายในสองปนับแตวันที่ไดรับ
แจงผลการประเมินคร้ังแรก 

ใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอสํานักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลาตามขอ  ๔๐  
ใหสํานักงานรายงานตอคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น  แลวแตกรณี  เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ชนิวรณ  บณุยเกียรติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพภายนอก 

ขอ ๓๗ การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง  เปนธรรม  และโปรงใส  มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปน

จริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
(๓) สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษา 

ของชาติ  โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย  ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน 

(๔) สงเสริม  สนับสนุน  และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

(๕) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ  และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ  
เอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  บคุคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น 

(๖) ความเปนอิสระ  เสรีภาพทางวิชาการ  เอกลักษณ  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ
และเปาหมายของสถานศึกษา 

ขอ ๓๘ ในการประกันคุณภาพภายนอก  ใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเร่ือง  ดังตอไปนี้ 

(๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
(๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
(๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน   
ในกรณีที่มีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมจาก

มาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นไดโดยความเห็นชอบ 
ของรัฐมนตรี 

ขอ ๓๙ วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก  ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานกําหนด 
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๘๙มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๔๗  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงประกอบดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ  ท้ังนี้  ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว  ใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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๙๐ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

กฎกระทรวง 
การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  ประกอบด้วยส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๑   ประกอบด้วย   วิทยาลัยเทคนิคนนทบุร ี  

วิทยาลัยเทคนคิปทมุธานี  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

(๒) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๒  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท  วิทยาลัย 
เทคนิคลพบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี  แห่งที่  ๒  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี  และวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

(๓) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๓  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์  (ลาดขวาง)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน  และวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

(๔) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๔  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุรี  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี  
และวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 

91
หนา   ๓๕ 

เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๔๗  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงประกอบดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ  ท้ังนี้  ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว  ใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

(๕) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  ๕  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร   
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  วิทยาลัยการอาชีพ 
วังไกลกังวล  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

(๖) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  ๑  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคนิคสิชล  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  
และวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

(๗) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  ๒  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคระนอง  วิทยาลัย 
เทคนิคพังงา  วทิยาลัยเทคนิคภูเก็ต  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี  วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
และวิทยาลัยการอาชีพตรัง 

(๘) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  ๓  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  วิทยาลัยประมงปัตตานี  วิทยาลัยเทคนิคยะลา   
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  และวิทยาลัยเทคนิคสตูล 

(๙) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  วิทยาลัย 
เทคนิคสัตหีบ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  (ชลบุรี)  
วิทยาลัยเทคนิคระยอง  วทิยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี 
และวิทยาลัยเทคนิคตราด 

(๑๐) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย  วิทยาลัย 
เทคนิคบึงกาฬ  วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู  วิทยาลัยเทคนิคเลย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 

(๑๑) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๒  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม  วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี 
มุกดาหาร 

(๑๒) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๓  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาขอนแก่น  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  
และวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 

(๑๓) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๔  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  และวิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ 
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(๑๔) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๕  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิค 
นครราชสีมา  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ  วิทยาลัยเทคนิค
สุรนารี  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 

(๑๕) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ๑  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาเชียงใหม่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  วิทยาลัยเทคนิคลําพูน  วิทยาลัยเทคนิคลําปาง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 

(๑๖) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ๒  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  วิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยีพะเยา  วิทยาลัยเทคนิคน่าน  วิทยาลัยเทคนิคแพร่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่   
และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 

(๑๗) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ๓  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาพิษณุโลก  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
วิทยาลัยอาชวีศึกษาสุโขทัย  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

(๑๘) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ๔  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์  วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร  
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

(๑๙) สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุร ี 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร   วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง   วิทยาลัยเทคนิคดุ สิต   
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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เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บญัญัติให้การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา
ให้กระทําได้โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และคํานึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงน้ี 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

กฎกระทรวง 
การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  ประกอบด้วยส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์  และวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุทัยธานี 

(๒) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยียโสธร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครราชสีมา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 

(๓) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุพรรณบุรี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีลพบุรี  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
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เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๕๕ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บญัญัติให้การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา
ให้กระทําได้โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และคํานึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงน้ี 
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๙๕มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

(๔) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกระบ่ี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสงขลา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล  วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  และ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ์

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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๙๖ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บญัญัติให้การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา
ให้กระทําได้โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และคํานึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  สมควรรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเภทวิชาการเกษตร 
และประมงที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกันในแต่ละภูมิภาคจัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  เพื่อจัดการอาชีวศึกษา 
และฝึกอบรมวิชาชีพในด้านเกษตรแก่นักเรียน  นักศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ผลิตและพัฒนากําลังคนภาคการเกษตร  
และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเกษตร  อันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาประเทศให้มีเศรษฐกิจดีข้ึน   
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๖ 
 

(๔) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  ประกอบด้วย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกระบ่ี  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสงขลา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล  วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  และ
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ์

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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๙๗มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัต ิ
การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  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) ความสัมพันธ์ที่เก้ือกูลต่อสัมฤทธิ์ผลของคุณภาพการศึกษา  ขนาดของสถาบัน  จํานวนนักศึกษา 

ผู้รับบริการ  และความเหมาะสมด้านอ่ืน  ๆ 
(๕) การตอบสนองต่อการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอุตสาหกรรม  ด้านเกษตรกรรม 

ด้านธุรกิจและการบริการ  และสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๖) การมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการภายในของสถาบัน  และระหว่างสถาบันกับ 

สถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ  ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
(๗) ความพร้อมของสถาบันในการจัดการอาชีวศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ข้อ ๒ สถาบันอาจแบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน   
(๒) วิทยาลัย   
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๙๘ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

(๓) สํานัก   
(๔) ศูนย์   
(๕) หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย 
ข้อ ๓ ส่วนราชการของสถาบันมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการ 

ของสภาสถาบัน  ประสานงานราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  งานวิเทศสัมพันธ์ 
ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป  การตลาด  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจการสถาบัน 
การบริหารงานการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  อาคารสถานที่  งบประมาณและทรัพย์สินของสถาบัน 
การบริหารงานบุคลากร  ส่งเสริมวินัยและระบบคุณธรรมของบุคลากร  กฎหมาย  นิติกรรม  สัญญา 
งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง  ทางอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในหน้าที่ของสถาบัน 
และงานอ่ืนที่ไม่ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสถาบัน  รวมทั้งส่งเสริมการดําเนินงานของ
วิทยาลัยและหน่วยงานในสถาบัน 

(๒) วิทยาลัย  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ  เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือและระดับเทคนิค  ให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามหลักสูตร  มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
และมาตรฐานวิชาชีพ  รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

(๓) สํานัก  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการประสานงาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการจัดการศึกษา 
หลักสูตรของหน่วยงานในสถาบัน  และวางแผนการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพกําลังคนสู่มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

(๔) ศูนย์  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการสนับสนุนการศึกษา  วิจัย  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ  เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

(๕) หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการกํากับ 
ดูแล  ควบคุม  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ในสาขาวิชาต่าง ๆ  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี  ทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  โดยยกระดับ 
ผู้สําเร็จการอาชีวศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ประสานการใช้
ทรัพยากรของวิทยาลัยและเครือข่าย  เพื่อพัฒนาผู้เรียน  ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับหลักสูตร  มาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา  และมาตรฐานวิชาชีพ 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ศาสตราจารย์สุชาติ  ธาดาธํารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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๙๙มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ โดยที่มาตรา  ๑๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บญัญัติให้การแบ่งส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
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1๐๐ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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1๐1มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558
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1๐๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
พ.ศ. 2558



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
หมวด  ๖  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา  ๔๗  กําหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๙  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  ให้จัดตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  จึงเห็นสมควรจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติขึ้น  
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  เป็นหลักในการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  จึงออกประกาศไว้
ดังนี้ 

๑. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
๓. ให้ยกเลิก  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๕๔”  ลงวันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
๔. วัตถุประสงค์  เพื่อใช้ในการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับเพื่อให้

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 
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หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

  (๒) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ได้แก่  ความรู้และทักษะการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน   
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การประยุกต์ใช้ตัวเลข  การจัดการและการพัฒนางาน 

  (๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ  ได้แก่  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ 
ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง  รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

 ๕.๓ ชื่อคุณวุฒิอาชีวศึกษา  โครงสร้างหลักสูตร  จํานวนหน่วยกิต  ระยะเวลาในการศึกษา
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 

๖. ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาตินี้เป็นหลัก
ในการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  และให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

๗. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  และสถานศึกษา 
ใช้มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็นแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยดําเนินการ
ตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

๘. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศกึษาและสถานศึกษาจัดให้มี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อยทุก  ๕  ปี  สําหรับหลักสูตร
ที่เปิดสอนอยู่ก่อนแล้ว  ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้  ภายใน  ๓  ปี  นับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

๙. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เผยแพร่หลักสูตรแต่ละระดับและสาขาวิชา 
ที่ดําเนินการได้มาตรฐาน  ตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

๑๐. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กํากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผล 
การจัดการอาชีวศึกษา  เพื่อให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของประกาศนี้ 

๑๑. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก 
ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณาวินิจฉัย 
และให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
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หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ  เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  ใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ให้สามารถผลิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สําเร็จ
การศึกษา   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  
จึงออกประกาศไว้ดังนี้   

๑. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
๓. ให้ยกเลิก  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี   

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒”  ลงวันที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
๔. ชื่อคุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต  ใช้อักษรย่อ  ทล.บ. 
๕. คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  กําหนดให้ผู้สําเร็จ

การศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย  ๓  ด้าน  คือ  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป  และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  สามารถศึกษาค้นคว้า  พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในวิชาการสัมพันธ์กับวิชาชีพเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานในขอบเขตที่กว้างขวาง  วางแผน
และบริหารงานการผลิตหรือบริการในงานอาชีพ  มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฏิบัติ  รับผิดชอบ 
ต่อตนเอง  ผู้อ่ืนและหมู่คณะ  มีอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อ่ืน  รวมทั้งมีคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน 

๖. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการ   มุ่ง ใ ห้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนการศึกษาแห่งชาติ  ปรัชญาการอาชีวศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ 
ของสาขาวิชานั้น ๆ  ในการจัดการศึกษา  โดยมุ่งเน้นผลิตผู้มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัต ิ
และพัฒนางานระดับเทคโนโลยี  สามารถจัดการและควบคุมการทํางาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยในการทํางาน  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  ชุมชนและ
สถานประกอบการ  สามารถประกอบอาชีพอิสระ  พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
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หน้า   ๓๐ 
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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   

การจัดภาคเรียนระบบอ่ืน  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  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 หมวดวิชาทักษะชีวิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน 
การปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่  เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน  มีความใฝ่รู้  แสวงหาและ
พัฒนาความรู้ใหม่  มีความสามารถในการใช้เหตุผล  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหาและการจัดการ   
มีทักษะในการส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
มนุษยสัมพันธ์  รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  รวมไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต 

 การจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต  สามารถทําได้ในลักษณะเป็นรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการ 
ให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวด
วิชาทักษะชีวิต   

๑๐.๒ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ
วิชาชีพ  มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  วางแผน  จัดการ  ประเมินผล  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  ประกอบด้วยวิชาที่เก่ียวกับทักษะชีวิตหรือทักษะวิชาชีพ  
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 สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
ตามโครงสร้างหลักสูตร  จํานวน  ๖  หน่วยกิต  สอดคล้องกับงานอาชีพสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๑๑.๕ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแต่ละหลักสูตร
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑๑.๖ สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  ระเบียบวินัย  ปลูกฝัง
จิตสํานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  
และส่งเสริมการทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชน 

๑๒. คุณสมบัติผู้เรียน  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ในสาขาวิชา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กัน 

๑๓. คุณสมบัติผู้สอน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  
๑๔. การเรียกชื่อปริญญา  ใช้ชื่อปริญญาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญา   

ในสาขาวิชาและการใชช้ื่ออักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 
๑๕. การวัดผลและประเมินผลการเรียน  และการสําเร็จการศึกษา 
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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   

การจัดภาคเรียนระบบอ่ืน  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  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 หมวดวิชาทักษะชีวิต  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน 
การปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่  เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน  มีความใฝ่รู้  แสวงหาและ
พัฒนาความรู้ใหม่  มีความสามารถในการใช้เหตุผล  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหาและการจัดการ   
มีทักษะในการส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
มนุษยสัมพันธ์  รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  รวมไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต 

 การจัดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต  สามารถทําได้ในลักษณะเป็นรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการ 
ให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวด
วิชาทักษะชีวิต   

๑๐.๒ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ
วิชาชีพ  มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  วางแผน  จัดการ  ประเมินผล  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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หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 ๑๕.๑ การวัดผลและประเมินผลการเรียน  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการ 

 ๑๕.๒ การสําเร็จการศึกษา  ต้องได้จํานวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้าง 
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนน   
และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
๑๖. การประกันคุณภาพหลักสูตร  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  เปล่ียนแปลง  เพิ่มเติมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  เป็นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑๗.๒ การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ให้เป็นหน้าที่ของสถาบัน   
การอาชีวศึกษา  และเสนอสภาสถาบันการอาชีวศึกษาให้ความเห็นชอบ 

๑๗.๓ การอนุมัติใช้หลักสูตรให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
๑๗.๔ การประกาศใช้หลักสูตรให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๘. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาจัดให้มีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อยทุก  ๕  ปี 

๑๙. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือ  
จากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณาวินิจฉัย
และให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  และเพื่อประโยชน์ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

อาศัยความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๕  เม่ือวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จํานวน  ๒๘  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  สาขาวิชา
เทคโนโลยีแม่พิมพ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยียาง  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่ง
ภายใน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก  สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  สาขาวิชาช่างทองหลวง  สาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณี
และเครื่องประดับ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น  
สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ํา  สาขาวิชาการโรงแรม  และ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว  ของสถาบันการอาชีวศึกษา  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี  ทั้ง  ๒๘  สาขาวิชาเป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

๔. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณา  และให้ถือคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้นเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง กรอบคุณวุฒิการศกึษาวิชาชพีระดับปรญิญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ  
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 สาขาวิชาการจดัการสํานักงาน 
๑๔. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

ศิลปกรรม
๑๕. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก 
๑๖. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
๑๗. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
๑๘. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาช่างทองหลวง 
๑๙. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบรูปพรรณอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

คหกรรม
๒๐. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 
๒๑. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่น 
๒๒. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม 

เกษตรกรรม
๒๓. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
๒๔. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

ประมง
๒๕. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
๒๖. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ํา 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว
๒๗. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
๒๘. กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม 
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หน้า   ๕๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา 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  เม่ือวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๖  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า  “กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือของสถาบันการอาชีวศึกษา   
และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

๔. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณา  และให้ถือคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้นเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2554-2558) 
ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่  350/2554  ลงวันที่  23  เมษายน  พ.ศ. 2554  
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4.   นายเฉลิมศักดิ์  นามเชียงใต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
5.   นายวีรวัฒน  วรรณศิร ิ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
6.   นายสมศักดิ์  สุหรายคิมหันต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
7.   ผูชวยศาสตราจารยสุพงศ  นิ่มกุลรัตน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
8.   นายเริงจิตร  มีลาภสม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
9.   รองศาสตราจารยนํายุทธ  สงคธนาพิทักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
10. นายมังกร  หริรักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2554-2558) 
ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่  350/2554  ลงวันที่  23  เมษายน  พ.ศ. 2554  
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1.   รองศาสตราจารยศักดิ์  กองสุวรรณ ประธานคณะทํางาน 
2.   นายวณิชย  อวมศร ี รองประธานคณะทํางาน 
3.   นายเฉลิมศักดิ์  นามเชียงใต คณะทํางาน 
4.   นายเฉลิมศักดิ์  นามเชียงใต คณะทํางาน 
5.   นายวีรวัฒน  วรรณศิร ิ คณะทํางาน 
6.   นายสมศักดิ์  สุหรายคิมหันต คณะทํางาน 
7.   ผูชวยศาสตราจารยสุพงศ  นิ่มกุลรัตน  คณะทํางาน 
8.   นายเริงจิตร  มีลาภสม คณะทํางาน 
9.   รองศาสตราจารยนํายุทธ  สงคธนาพิทักษ คณะทํางาน 
10. นายมังกร  หริรักษ คณะทํางาน 
11.  นายคมศร  วงษรักษา คณะทํางาน 
12.  นายบุญสง  จําปาโพธิ์ คณะทํางาน 
13.  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ คณะทํางานและเลขานุการ 
14.  นายจุรินทร  มิลินทสูต คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
15.  นายสินเธาว  ชัยสวัสดิ์ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
16.  นางผองพรรณ  จรัสจินดารัตน คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
17.  นายฉัตรชัย  เรืองมณี คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
18.  หัวหนากลุมประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
19.  ขาราชการกลุมประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะทํางานพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ตามคําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ที่ 1/2557  ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
และคําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชวีศึกษา ที่ 2/2557  ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 
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ท่ีปรึกษา 
1.   รองศาสตราจารยศักดิ์  กองสุวรรณ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
2.   นายวณิชย  อวมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3.   นายเฉลิมศักดิ์  นามเชียงใต คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
4.   นายสมศักดิ์  สุหรายคิมหันต คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
5.   ผูชวยศาสตราจารยสุพงศ  นิ่มกุลรัตน คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
6.   นายเริงจิตร  มีลาภสม คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
7.   นายวีรวัฒน  วรรณศิริ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
8.    รองศาสตราจารยนํายุทธ  สงคธนาพิทักษ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
9.   นายมังกร  หรริักษ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
10. นายคมศร  วงษรักษา รองผูอํานวยการ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
11. นายบุญสง  จําปาโพธิ ์ ท่ีปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ 
 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
1.  นายประชาคม  จันทรชิต ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ประธานกรรมการ 
2.  นายจรัล  ยบุรัมย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา รองประธานกรรมการ 
3.  นายวิทยา  พลศรี ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี รองประธานกรรมการ 
4.  นายจุรินทร  มิลินทสูต ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
5.  นายสินเธาว  ชัยสวัสดิ์ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร กรรมการ 
6.  นางณพสร  สวัสดิบุญญา ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรรมการ 
7.  นายฉัตรชัย  เรืองมณี รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม กรรมการ 
8.  นายยรรยงค ศัตรูคราม รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนคิพระนครศรีอยุธยา กรรมการ 
9.  นายเสนาะ กาศเกษม รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี กรรมการ 
10. นางสาวบุษบา  จริงบํารุง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
11. นายธวัชไชย  ลิ้มสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี กรรมการ 
12. นางสาวอรนุช  ศิริกุลขจร ศูนยสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ กรรมการ 
13. นางปรียา  ตันวิพัฒน ศูนยสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต กรรมการ 
14. นายพีลิน  สกุณา ศูนยประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา กรรมการ 
15. นางผองพรรณ จรัสจินดารัตน หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
16. นางธีรวรรค  วระพงษสิทธิกุล หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
17. นางพรทิพย  เอกมหาราช สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
18. นางสาวนลินี  แกวสุกใส สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะทํางานพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
ตามคําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ที่ 1/2557  ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
และคําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชวีศึกษา ที่ 2/2557  ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 
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19. นางสาวพัฒนศัจกร อรรถาศิลป สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
20. สิบตรีธีรชัย สวัสดิบุตร สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
21. นางสาวสรัลกร  พุฒนวล สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 

22. นางธิติยาภรณ จั่นบํารุง สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 

23. นางสาวปณิตา  สดใส สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 

24. นางสาวรัชเนตร อัมพเศวต สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 

25. นายพงศศธร  พิมพะนิตย สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและเลขานุการ 
26. นางประภาพร อภิสิทธิรัตนากร สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
27. นางสาวสมปอง  ตุมวารี สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
28. นางสาวปุณรส  เชยสุขจิตต สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 
------------------------------------ 
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          คณะผูจัดทําหนังสือ 
 

ที่ปรึกษา 
นายเริงจิตร  มีลาภสม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
 

คณะดําเนินงาน 
1. นางเจิดฤดี  ชินเวโรจน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาวิชาชีพ 
2. นายพงศศธร  พิมพพะนิตย สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
3. นางประภาพร  อภิสิทธิรัตนากร สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
4. นางสาวพัฒนศัจกร อรรถาศิลป สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
5. สิบตรีธีรชัย  สวัสดิบุตร สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
6. นางสาวสมปอง  ตุมวาร ี สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
7. นางสาวปุณรส  เชยสุขจิตต สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
8. นางธิติยาภรณ  จั่นบํารุง สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
9. นางสาวปณิตา  สดใส สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
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19. นางสาวพัฒนศัจกร อรรถาศิลป สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
20. สิบตรีธีรชัย สวัสดิบุตร สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
21. นางสาวสรัลกร  พุฒนวล สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 

22. นางธิติยาภรณ จั่นบํารุง สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 

23. นางสาวปณิตา  สดใส สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 

24. นางสาวรัชเนตร อัมพเศวต สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 

25. นายพงศศธร  พิมพะนิตย สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและเลขานุการ 
26. นางประภาพร อภิสิทธิรัตนากร สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
27. นางสาวสมปอง  ตุมวารี สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
28. นางสาวปุณรส  เชยสุขจิตต สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

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