เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๘๑ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สําหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
พ.ศ. 2560
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอาชีวศึกษา สําหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา สําหรับ
การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล
และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานการอาชีวศึกษา สําหรับการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐
แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กันยายน 2560
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษา สําหรับการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐาน
ในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาที่ พึ งประสงค เพื่ อ ใช เ ป น เกณฑ ในการส ง เสริ ม การกํ า กั บ ดู แ ล การตรวจสอบ
การประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หมายความวา การเพิ่ มพูนความรูและการฝกทักษะอาชีพระยะสั้น
ทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเปนโครงการสําหรับบุคคลทั่วไปหรือสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
การจัดการศึกษา หมายความวา การฝกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึกษา หมายความวา สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มาตรฐานการอาชี วศึ กษา สํา หรับการฝกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้ น พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบดวยมาตรฐาน ๔ ดาน จํานวน
๑2 ตัวบงชี้ ดังนี้ คือ
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาเปน คนดี มีคุณ ธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ ของสถานศึกษาคุณ ธรรม มีความรู
ความสามารถตามสมรรถนะของหลักสูตร ผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจและสามารถนําความรูความสามารถ
ไปใช ป ระโยชน ได ต ามความต องการ และมี สัด สว นผู สําเร็จ การศึ กษาเที ย บกับ ผู เขารับ การศึก ษาตามเกณฑ
ที่กําหนด จํานวน ๒ ตัวบงชี้ คือ
ตั วบ งชี้ ที่ .๑.๑ ระดั บ ความพึ งพอใจของหนว ยงานตน สังกัดของผูสําเร็จ การศึกษา และหรื อ
ผูสําเร็จการศึกษาในการนําความรู ความสามารถไปใชประโยชนตามความตองการ
ตัวบงชี้ที่..๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขารับการศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงาน
ตนสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความรวมมือกับ
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน ๖ ตัวบงชี้ คือ

๒
คุณธรรม

ตัวบงชี้ที่ .๒.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่ .๒.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ตัวบงชี้ที่ .๒.๓ รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ .๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑและ
ดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ .๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั กสู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ของสถานศึ ก ษาและตามระเบี ย บ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๕๘ สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหถูกตอง
ครบถวน สมบูรณตามหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความตองการของ
ตลาดแรงงานและของกลุมบุคคลผูประสงคจะเขารับการศึกษา จํานวน ๒ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัด ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานของการจั ด
การศึ กษาตามหลั กสูตรวิช าชี พระยะสั้ น ประกอบดวยการประเมิน คุณ ภาพภายใน การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน ๒ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 4.๒ รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
ทั้งนี้ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในการอาชี ว ศึ ก ษาตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา สํ า หรั บ
การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2560 ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษากําหนด

