
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  กรอบคณุวฒุิอาชวีศึกษาแหง่ชาติ  พ.ศ.  2562 

 
 

ตามที่มาตรา  17  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ก าหนดให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และแผนการศึกษาแห่งชาติ  และโดยที่ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่  ๑๒  พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  แผนการศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  และคณะรัฐมนตร ี
ในคราวประชุมเมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๐  ได้เห็นชอบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง   
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้ใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติดังกล่าว  พร้อมทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  แล้ว  จึงสมควรปรบัปรงุกรอบมาตรฐานคุณวฒุอิาชีวศึกษาแหง่ชาต ิ และมาตรฐานคณุวฒุิ
อาชีวศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนการศึกษาแห่งชาติ  กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ดังกล่าว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๗  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  8/2561  เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2561  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  2562” 

๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
 ให้ใช้ประกาศนี้ส าหรับการก าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา

ทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชามีคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ   
๓. ให้ยกเลิก   
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 ๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 ๓.๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 ๓.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มีนาคม   ๒๕๖๒



 3.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕6 

 ๓.๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๕  เมษายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

๔. วัตถุประสงค์  เพ่ือก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  ส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรหรอืปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒแิห่งชาต ิ มาตรฐานอาชพี  
หรือตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  และเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ
การศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๕. กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  ประกอบด้วย 
 ๕.๑ ระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา  ได้แก่ 
  (๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  (๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  (๓) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 ๕.๒ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา  ประเภทวิชาและ

สาขาวิชาต้องครอบคลุมอย่างน้อย  ๔  ด้าน  คือ   
  (๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  หมายถึง  ความเป็น 

ผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์  
ของชาติไทย  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผู้อื่น  มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรั กษ์
สิ่งแวดล้อม 

  (๒) ด้านความรู ้ หมายถึง  ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง  หลักการ  ทฤษฎี  และแนวปฏบิตัิ  
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวชิาทีเ่รียนหรือท างาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริงเป็นหลัก 

  (๓) ด้านทักษะ  หมายถึง  ความสามารถปฏิบัติงานซึ่งบุคคลนั้นควรท าได้เมื่อได้รับ
มอบหมาย  โดยสามารถเลือกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหาการท างานด้วยทักษะด้านกระบวนการคิด  
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะ  ทักษะการหยั่งรู้และความคิดสร้างสรรค์  ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
หรือทักษะการปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติที่มีความคล่องแคล่วและความช านาญในการปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 

  (๔) ด้านความสามารถในการประยุกต์ ใช้และความรับผิดชอบ  หมายถึง  
ความสามารถของบุคคลที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้  การใช้ความรู้  ทักษะทางสังคมในการท างาน  
หรือการศึกษาอบรมเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพของบุคคล  ซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถในการสื่อสาร  
ภาวะผู้น า  ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระในการด าเนินการต่าง ๆ   ได้ด้วยตนเอง  เช่น  ความสามารถ 
ในการตัดสินใจ  และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
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 ๕.๓ ระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละระดับ  จะต้องมีมาตรฐาน
การศึกษาครอบคลุมคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละด้าน  ตามข้อ  5.2  ซึ่งคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 

 ๕.๔ รูปแบบการจัดการศึกษา  โครงสร้างหลักสูตร  ชื่อคุณวุฒิ  จ านวนหน่วยกิต  
ระยะเวลาในการศึกษา  และการเทียบโอนผลการเรียน  ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับ  ตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

6. ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช้กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาตินี้ เป็นหลัก 
ในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  และให้ท าเป็นประกาศคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

7. เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับและคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา   
ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา  ต้องเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ   

๘. ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  และสถานศึกษา  
ใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ  เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา   

๙. ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  และสถานศึกษา   
จัดให้มีการประเมินการประกันคณุภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อยทุก  ๕  ปี  ส าหรับ
หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ก่อนแล้ว  ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้ภายใน  ๓  ปี  นับแต่วันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ 

๑๐. ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเผยแพร่หลักสูตรแต่ละระดับและสาขาวิชา  
ที่ด าเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ   

11. ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา  มีหน้าที่ก ากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน 

๑๒. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้  หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือ   
จากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะพิจารณาวินิจฉัย  
และให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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