
ประกาศวทิยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑติ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิ

ภัทรบัณฑิต พุทธศักราช 2561 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 



 
 
 
 
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต พุทธศักราช 2561 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     *********************************************************************** 
 
เนื่องด้วยมีการออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยยกเลิก กฎกระทรวง

ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงสมควร ปรับปรุงมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ  กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ที่ก าหนดว่า “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ” อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน า 
ของคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ตามมติในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ จึง
ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน การอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝึกอบรมวิชาชีพ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต จึงปรับมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทร
บัณฑิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิตจึงประกาศใช้ มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิ
ภัทรบัณฑิต พุทธศักราช 2561 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน 

 ทั้งนี้ มาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต พุทธศักราช 2561 ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 
         

    (นายพักรบ หาญสุโพธิ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต 
 
 
 



 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต ประกอบด้วย 

 
 

 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
       ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ

รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสารธารณะ และมีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม 

1.4 ด้านการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน  
      ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีเป้าหมายในการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่หน่วยงานทั้ง

ใน และนอกวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
สังคม ทั้งในรูปแบบประโยชน์สาธารณะ และเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ 

 
 
 

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามทนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
       สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
  

 
 
 
 

 
 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 



 
 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร  
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
       สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
       สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
 
 

 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีการจัดท านวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
       สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 


