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ค าน า 
   ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  ๒๐  ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  แผนการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙                            

และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.  2561  มุ่งเน้นการพัฒนาคนและ สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของ

ประเทศ  มีความพร้อมทางกาย  ใจ  สติปัญญา  และทักษะ ทศวรรษที่  ๒๑  มีคุณธรรมจริยธรรม  เคารพกฎหมาย  

มีภาวะผู้น า  รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและ รู้บริบทสากล  โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต  

สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม  เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคม   คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุ งมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้อง ตาม

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับ

หน่วยงาน  ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น   โดยมีการก ากับติดตาม  

ตรวจสอบ  ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา จะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  การวิจัย

และนวัตกรรม  การบริการวิชาการแก่สังคม  ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย  และการบริหารจัดการ                        

ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน   โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้                    

ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ  คือ   การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะ

ของคนไทยที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ  และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  

และยั่งยืน  นั้น 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ตัวย่อว่า ทล.บ. ซึ่งสอนทางด้านอาชีวศึกษา      

มีสถานศึกษาที่เข้าอยู่ในสังกัดจ านวน ๗ แห่ง คือ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  

และวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ซึ่งทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้มีระบบการประกัน

คุณภาพ  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิน  และพัฒนาการจัดการศึกษาในแต่ละหลักสูตร  ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล   มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจ เป็นไปตามกฎกระทรวง   การประกัน

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแห่งชาติ  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

คณะผู้จัดท า  ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ครู  เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ ได้ช่วยกันด าเนินงานท าให้การประกันคุณภาพของสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ ส านักมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.) 

ก าหนด 
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สวนท่ี 1  หลักคิด/หลักการ 

1. คูมือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษาฉบับนี ้จัดทำขึ ้นตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถาบัน / สถานศึกษา สำหรับใหสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ใชเปนแนวทาง

ดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  และการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน และ

เตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับอุดม 

ศึกษาซ่ึงจะทำใหเกิดความม่ันใจแกผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายวาการจัดการศึกษาของสถาบันฯ  มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

และคงรักษาไวซ่ึงมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

2. คูมือฉบับนี้จัดทำเพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการกำหนดกรอบมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา     เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูเปาหมายตามมาตรฐานท่ีสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  กำหนดและใชเปนแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด 

3. โครงสรางของคูมือประกอบดวย 2 สวน คือ  

1) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร   

2) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบันฯ 

     4. ใหสถานศึกษาในสังกัดท้ัง 7 แหง และหนวยงานในสถาบันฯ  ดำเนินการใหผูเก่ียวของ 

ทุกฝายมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายใน  ดังนี้ 

   4.1 การประกันคุณภาพเปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีตองปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีแต 

ละคนไดรับมอบหมาย 

            4.2 การประกันคุณภาพมุงพัฒนาการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของตนใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน  

เพราะผลการพัฒนาของแตละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาท้ังสถาบันฯ 

            4.3 การประกันคุณภาพเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     โดยใหเปนสวนหนึ่งของ 

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ไมใชทำเพ่ือเตรียมรับการประเมินเปนครั้งคราวเทานั้น 

   4.4  การประกันคุณภาพตองเกิดจากความรวมมือของบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

ไมสามารถวาจางหรือขอใหบุคคลอ่ืน ๆ ดำเนินการแทนได 

   4.5  การประกันคุณภาพตองเกิดจากการยอมรับและนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน / สถานศึกษา 

5. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ 

ภายในของ  สถาบัน / สถานศึกษา  มีแนวคิดวาตองเปนมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได ประเมินไดจริง กระชับ 

และจำนวนนอย แตสามารถสะทอนคุณภาพการศึกษาไดจริง   ขอมูลท่ีไดเกิดประโยชน  ในการพัฒนาการศึกษาทุก

ระดับ ตั้งแตระดับสถาบัน / ระดับสถานศึกษา ดังนั้น การกำหนดมาตรฐานจึงเนนท่ีคุณภาพระดับหลักสูตร   

คุณภาพผู เรียน   คุณภาพครูคุณภาพผู บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และ ทั ้งทางดาน
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กระบวนการ   การบริหารจัดการ  ใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก   ตามท่ี

กำหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยไดกำหนด

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษารอบใหมประกอบดวยการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชในป

การศึกษา 2563 เปนตนไปประกอบดวย 

5.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดำเนินการตั้งแตการควบคุม 

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน ฯ จะมุง

ไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ    เพื่อใหสามารถสงเสริมสนับสนุน กำกับ

ติดตาม   การดำเนินงานใหเปนไปตามท่ีกำหนดสะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันฯ  เปนการดำเนินการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระ

ในการดำเนินการของสถานศึกษา   ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันที่ตองการให

หลักสูตร  และสถาบันพัฒนาตามศักยภาพ      สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ   ซ่ึงเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 6. มาตรฐาน ต ัวบ งช ี ้และเกณฑ

ประเมินคุณภาพ 

   มาตรฐานที่เปนกรอบสำคัญในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา

ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ตองดำเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอีก

มาก    เชน   เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา     กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

พ.ศ.2562 ท่ีกำหนดไว 4 ดาน คือ  

(ก) หลักสูตรท่ียึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ  

(ข) อาจารย ทรัพยากรและการสนับสนุน  

(ค) วิธีการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล  

(ง) ผูสำเร็จการศึกษา 

โดยกำหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือตัวบงชี้เชิงปริมาณ    และตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

   1. ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กำหนดเกณฑการประเมิน 

ตัวบงชี้เปน 5 ระดับคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจำนวนขอและระบุวา 

ผลการดำเนินงานไดก่ีขอไดคะแนนเทาใด   กรณีท่ีไมดำเนินการใด ๆ หรือดำเนินการไมครบท่ีจะได  1 คะแนน  ให

ถือวาได  0 คะแนน   และการประเมินโดยกำหนดการใหคะแนนตามท่ีหลักสูตรหรือสถาบันฯ 

ดำเนินการ และกรรมการประเมิน (Peer review) จะพิจารณาผลการดำเนินการนั้น ๆ รวมกันกอนที่จะบันทึก

คะแนนโดยมีระดับคะแนนอยูระหวาง 0 - 5 
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   2. ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กำหนดเกณฑการประเมิน    เปนคะแนน

ระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สำหรับการแปลงผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้(ซึ่งอยูในรูปรอย

ละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนน ทำโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ    โดยท่ีแตละตัวบงชี้ 

จะกำหนดคารอยละ   หรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไวคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการประกัน 

คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562  

ไดกำหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและสถาบัน    เพ่ือใหสถาบันการอาชีวศึกษา  

ตาง ๆ นำไปใชเปนแนวทาง (Guideline) ในการจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในของแตละสถาบัน 

ตามความสมัครใจภายใตการกำกับ ดูแลของสภาสถาบันการอาชีวศึกษา    โดยจะสอดรับตามประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561   5 ดาน ไดแก  

(1) มาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน  

(2) มาตรฐานดานการวิจัยและนวัตกรรม  

(3) มาตรฐานดานบริการวิชาการ  

(4) มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

(5) มาตรฐานดานการบริหารจัดการ สำหรับการประกันคุณภาพระดับ 

หลักสูตรจะเนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสำคัญ เพ่ือใหสอดคลองกับ ประกาศ 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ  พ.ศ. 2562 ท่ีกำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวชิา

ท่ีเปดสอน โดยมีองคประกอบในการประกันคุณภาพอยางนอย 4 ดานดังนี้ 

(ก) หลักสูตรท่ียึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ  

(ข) อาจารย ทรัพยากรและการสนับสนุน  

(ค) วิธีการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล  

(ง) ผูสำเร็จการศึกษา  

สวนพันธกิจดานอื่น ๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ในระดับสถาบัน  จะครอบคลุม

พันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมท้ังการบริหารจัดการไดท้ังหมดซ่ึงสามารถชี้วัดคุณลักษณะ  

ท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับพันธกิจเหลานั้น  

ไดท้ังหมด ในบทท่ี 4 ถึงบทท่ี 5 ของคูมือฉบับนี้ จึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เพ่ือใหสถาบันการอาชีวศึกษา นำไปเปนกรอบในการดำเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในตั้งแต 

ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกัน 

คุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพเพื่อใหสามารถสงเสริมสนับสนุนกำกับติดตามการดำเนินงานให

เปนไปตามท่ีกำหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเนนท่ีปจจัย

นำเขา และกระบวนการ ซึ่งภายใตตัวบงชี้ที่เปนกระบวนการใหสามารถสะทอนผลลัพธของการดำเนินการตาม

กระบวนการดังกลาวดวย 
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สวนท่ี 2  หลักการและทฤษฎี 

 คณะรัฐมนตรี มีมติใหความเห็นชอบ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 โดยมีมติ“ใหสวน 

ราชการและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษานำมาตรฐานการศึกษาของชาติไปเปนกรอบ  

ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา รวมทั้งการสงเสริม  

กำกับดูแล   การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา” การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ไดดำเนินการตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 

ประกอบกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดกำหนดเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อสงเสริมใหสถาบันการอาชีวศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ 

รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ ใหมีความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากลซึ่งทำใหสถาบันการอาชีวศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยาง

ยืดหยุนคลองตัวและตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.

2561 หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพท่ี 1  

 
    

  รูปท่ี 1  ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาระดับการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพ 

การประกันคุณภาพภายใตองคประกอบ และตัวบงชี้

ผลลัพทที่เกิดจากการประกันคุณภาพระดบัหลักสูตร ผลลัพทที่เกิดจากการประกันคุณภาพระดบัสถาบัน

มาตรฐานการอดุมศึกษา

มาตรฐานดาน
ผลลัพทผูเรียน

มาตรฐานดานการ
วิจัย นวัตกรรม

มาตรฐานดาน
บริการวิชาการ

มาตรฐานดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย

มาตรฐานดานการ
บริหารจัดการ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานผูเรียน

เพื่อสรางงานและคุณภาพชีวิตทีด่ี

มาตรฐานที่ 2

ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม

เพื่อสังคมที่ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

มาตรฐานที่ 3

พลเมืองที่เขมแข็ง

เพื่อสันติสุข
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1. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนจึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan)  

การดำเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act)  

รูปท่ี 2   วงจร PDCA 

 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนำผลการประเมินปกอนหนานี้ 

มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนพฤษภาคม ในแตละปการศึกษา 

D = ดำเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดำเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือนท่ี 1- เดือนท่ี 

12 ของปการศึกษา (เดือนพฤษภาคม-เมษายน  ปถัดไป) 

C/S = ดำเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ระหวางเดือนพฤษภาคม -สิงหาคม

ของปการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรงุและดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ 

หลักสูตร และระดับสถาบัน โดยนำขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

ภายในมาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภาสถาบันฯ ) มาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป

และเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทำโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็

ได 

2. วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กำหนดไวดังนี้ 

2.1 สถาบันการอาชีวศึกษาวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำป 

การศึกษาใหม 

2.2 สถาบันการอาชีวศึกษาเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ท่ีไดประกาศใชและใหมี 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจำทุกป  ท้ังระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน 
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   2.3  หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร 

   2.4 สถาบันการอาชีวศึกษานำผลการประเมินระดับหลักสูตร มาสรุปผลการประเมินและจัดทำ

รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน 

2.5 สถาบันการอาชีวศึกษายืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน  

พรอมนำผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปการศึกษาถัดไป 

   2.6 ผู บริหารสถาบันการอาชีวศึกษานำผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันแตงตั้ง (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน 

แผนปฏิบัติการประจำปและแผนกลยุทธ 

   2.7 สงรายงานประจำปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตอตนสังกัดภายใน 120 วัน นับ

จากสิ้นปการศึกษา 

  สถาบันการอาชีวศึกษาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้  และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในทุกปการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร และระดับสถาบันตามลำดับ โดยสถาบันการอาชีวศึกษาเปนผูแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหตนสังกัดทราบ ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน 

สำหรับแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน  

ที่สถาบันการอาชีวศึกษาตองดำเนินการเปนประจำทุกป  คือ หลักสูตรและสถาบันแตงตั้งผู ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในที่ผานการอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูประเมินคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตรควรเปนผูกาวทันความทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตร 
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สวนท่ี 3  กรอบการประกันคุณภาพ 

 3.1  การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ประกอบดวย 

 

 
รูปท่ี 3  การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 

3.2  กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องคประกอบในการ 

ประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ตัวบงช้ี ประเด็นพิจารณา 

1. การกำกับ 

มาตรฐาน 

1.1 การบร ิหารจ ัดการหล ักส ูตรตาม 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ 

มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 

1.1 .1 จำนวนอาจารย ผ ู  ร ับผ ิดชอบ

หลักสูตร  

1.1.2 คุณสมบัต ิอาจารยผ ู ร ับผิดชอบ

หลักสูตร  

1.1.3 คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร  

1.1.4 คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

1.1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกำหนด 

 

การกํากับมาตรฐาน

บัญฑิต

นักศึกษา

อาจารย

หลักสูตรการเรียนการสอน 
การประเมินผูเรียน

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู
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องคประกอบในการ 

ประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ตัวบงช้ี ประเด็นพิจารณา 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

2.1.1 ประเม ินโดยผ ู  ใช บ ัณฑ ิตตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) 

2.2 รอยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐาน

วิชาชีพผานในครั้งแรก 

2.2.1 สอบผ านมาตรฐานว ิชาช ีพตาม

เกณฑท่ีกำหนด 

2.3 รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผาน 

สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2  

หรือเทียบเทา 

2.3.1 สอบผานการวัดสมิทธิภาพทาง

ภาษาอังกฤษ ระดับ  B2 หรือเทียบเทา 

2.4 รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผาน 

มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.4.1 สอบผ านการว ัดมาตรฐานด าน

เทคโนโลยีดิจิทัล 

2.5 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงาน

ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

2.5.1 เก็บขอมูลจากบัณฑิตไมนอยกวา

รอยละ 70 ของ บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 

ท่ีไดงานทำ ประกอบ 

 อาชีพสวนตัว และผู ที ่เปลี ่ยนงานใหม

หรือไดรับ การเลื่อนตำแหนง ภายใน 1 ป 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3.1.1 การรับนักศึกษา สัดสวนการรับ 

และกระบวนการรับ  

3.1.2 การเตร ียมความพร อมกอนเขา

ศึกษา 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.2.1 กา รคว บค ุ ม ก า รด ู แ ล ก า ร ให

คำปร ึกษาว ิชาการ และ แนะแนวแก

นักศึกษาปริญญาตร ี

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสร ิมสร  างท ักษะการเร ียนร ู  ใน

ศตวรรษท่ี 21 

3.2.3 การควบค ุมด ู แลในการจ ั ดทำ

โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (สัดสวน

ในการควบคุมอาจารยตอ 

นักศึกษาไมควร เกิน 1 : 15) 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.3.1 การคงอยู (ยกเวนเสียชีวิตและยาย

ท่ีทำงาน) 



 
 

9 

องคประกอบในการ 

ประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ตัวบงช้ี ประเด็นพิจารณา 

3.3.2 การสำเร็จการศึกษา *ใชขอมูล 3 

รุนตอเนื่อง 

3.3.3 ความพึงพอใจ และผลการจัดการ

ขอรองเรียนของ นักศึกษา 

 

องคประกอบในการ 

ประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ตัวบงช้ี ประเด็นพิจารณา 

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4.1.1 ระบบการรับและ แตงตั้งอาจารยผู

รับผิดชอบหลักสูตร 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 

4.1.3 ระบบการส งเสร ิมและพ ัฒนา

อาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย 

     4.2.1 รอยละของอาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีประสบการณ 

ดานปฏิบัติการในสถานประกอบการ 

     4.2.2 รอยละผลงานทางวิชาการของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

4.2.1.1 ประสบการณดานปฏิบัติการใน

ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ข อ ง อ า จ า ร ย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.2.2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5. หลักสูตร 

การเรียนการสอน 

การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระ

รายวิชาในหลักสูตร 

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย

ตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 

5.2 การวางระบบผูสอน และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การกำหนดผูสอน 

5.2.2 การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ

การจัดทำแผนการ 

เรียนรู แผนการฝก และการจัดการเรียน

การสอนทั ้งในสถานศึกษา และสถาน

ประกอบการ 
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องคประกอบในการ 

ประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ตัวบงช้ี ประเด็นพิจารณา 

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรีที ่สาย เทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการตองดำเนินการ 5 

 ประเด็น 

5.2.4 การควบคุมหัวขอโครงงานพัฒนา

สมรรถนะวิชาชีพและการแตงตั้งอาจารย

ที ่ปรึกษาใหสอดคลองกับโครงงานของ

ผูเรียน 

5.3 การประเมินผูเรียน 5.3.1 การประเม ินผลการเร ียนร ู ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาแหงชาติและทักษะปฏิบัติงาน การ 

ประเม ินมาตรฐานว ิชาช ีพ และการ

ประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษา 

 

 

องคประกอบในการ 

ประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ตัวบงช้ี ประเด็นพิจารณา 

  5.3.3 การกำกับการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 

 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาแหงชาติ 

5.4.1 ผลการดำเนินงานตามตัวบงชี ้การ

ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏใน 

เอกสาร หลักสูตรฉบับที่จัดการเรียนการ

สอนในขณะนั้น (คอศ.1) หมวดท่ี 7 

6. สิ่งสนับสนุนการ 

เรียนรู 

6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนรู 6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร

กับสถานประกอบการโดย มีสวนรวมของ

อาจารยผูรับผิดชอบ 

 หลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู 
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องคประกอบในการ 

ประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 

ตัวบงช้ี ประเด็นพิจารณา 

6.1.2 จำนวนสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ท่ี

เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียน

การสอน 

6.1.3 สถานประกอบการ 

6.1.4 กระบวนการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รวม 17 ตัวบงชี้ 

 

3.3  รายละเอียดการกำกับมาตรฐาน 

องคประกอบท่ี1 การกำกับมาตรฐาน 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีหลักสำคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 

แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษา

แหงชาติ โดยคำนึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยไดจัดทำ

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดาน

วิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความ

ทัดเทียมกันและไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ มาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันไดมีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ พ.ศ.2558  เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพเปนสวนหนึ่งของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาท่ี

จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาท่ีจะเปดดำเนินการหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตองใชเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรฉบับปจจุบันเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว   

ในการควบคุมกำกับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตาม   ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีฉบับท่ีประกาศใชในขณะนั้น 

รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชในขณะนั้น ในระดับปริญญาตรี

จะพิจารณาตามเกณฑ5 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

-  จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-  คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-  คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร 

- คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

- การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกาหนด 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะ 

1. จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบ 

หลักสูตร 

- ไมนอยกวา 5 คน 

- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตรเทานั้น 

- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารยผูรับ 

ผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมนอยกวา

ตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด

สอน 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 คน ตองมีประสบการณใน

ดานปฏิบัติการ 

3. คุณสมบัติอาจารยประจำ 

หลักสูตร 

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมนอยกวา

ตำแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด

สอน 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

- ไมจำกัดจำนวนและประจำไดมากกวา 1 หลักสูตร 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน - อาจารยประจำจะตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ 

ดำรงตำแหนงทางวิชาการไมนอยกวาตำแหนงผู ช วยศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

- อาจารยพิเศษ มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิปริญญา

ตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณในการทำงานที่เกี ่ยวของกับวิชาชีพท่ี

เปดสอนไมนอยกวา 6 ปและมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดย

มีอาจารยประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกำหนด 

- ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออยางนอยทุก ๆ 5 ป 
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เกณฑการประเมิน  

  ผลการประเมินตัวบงชี้ 1.1 กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง 

ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐานและผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปนศูนย) 

 

องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต 

  พันธกิจท่ีสำคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน  

การสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกำหนด บัณฑิตระดับ  

อุดมศึกษาจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสามารถ

ประยุกตใชความรูเพ่ือการดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความ 

สำนึก และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของสถาบันการอาชีวศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะท่ีเปนหนวยงานในการกำกับและสงเสริมการดำเนินงานของสถาบัน

การอาชีวศึกษา  ไดจัดทำมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต เชน กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2562 เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 เพ่ือ

มุงเนนเปาหมาย การจัดการศึกษาที่ผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา ซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับ

คุณวุฒิแตละคุณวุฒิ และสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศเขาใจไดตรงกันและ

เชื่อมั่นถึงผลลัพธการเรียนรูที่บัณฑิตไดรับการพัฒนาวามีคุณภาพ  และมาตรฐาน คุณภาพของบัณฑิตในแตละ

หลักสูตรจะสะทอนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และกรอบคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแหงชาติโดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทำ  มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

และมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงคุณภาพของบัณฑิตพิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

  ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 รอยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก  

  ตัวบงชี้ท่ี 2.3 รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2หรือเทียบเทา 

  ตัวบงชี้ท่ี 2.4 รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

  ตัวบงชี้ท่ี 2.5 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงช้ี    ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education : TQF) ไดมีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกำหนดไวในรูปเลม 

รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 

รับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
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ดานที่ 6) ดานทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนทักษะที่ไดเพิ่มขึ้นเนื่องจากเปนหลักสูตรปฏิบัติการสำหรับตัวบงชี้นี้จะ

เปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 

 

เกณฑการประเมิน  

  ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคำนวณ 

คะแนนท่ีได =
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต

จำนวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด
  

 

ขอมูลประกอบ 

  จำนวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 30 ของจำนวนบัณฑิต  

ท่ีสำเร็จการศึกษา 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2   รอยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  การวัดคุณภาพของผูที่จะสำเร็จการศึกษาในดานวิชาชีพจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ

สายปฏิบัติการ นักศึกษาตองเขารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ซึ ่งตองมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที ่ผาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น ๆ มีระดับความสามารถในการประกอบอาชีพทั้งดานความรู  ทักษะ 

และเจตคติในวิชาชีพนั้น ๆ ประกอบดวยการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในภาคการศึกษาสุดทายกอนสำเร็จ

การศึกษา   ซึ่งนักศึกษาจะตองสอบทั้งสองภาครวมกันไดไมต่ำกวาประกาศที่กำหนดใชในขณะนั้นจึงจะถือวาสอบ

ผานมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

เกณฑการประเมิน  

โดยการแปลงคารอยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผานครั้งแรก เปนคะแนนระหวาง  

0 - 5  กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผานครั้งแรก 

=
จำนวนนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผานครั้งแรก

จำนวนนักศึกษาท้ังหมด
 x 100 
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 2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

=
จำนวนนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผานครั้งแรก

100
 x 5 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3   รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเทา 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  การสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ไดกำหนดไวในประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง  

นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2559 ท่ี 

กำหนดใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดใหนักศึกษาทุกคน ทดสอบความรูภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษาที ่สถาบันสรางขึ ้น หรือที ่เห็นสมควรจะนำมาใชว ัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English  

Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for  

Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา เชน EF SET คะแนนระหวาง 51–60 IELTS คะแนน 

ระหวาง 5.5-6.0 TOEIC (R&L) Total คะแนนระหวาง 785–940 Cambridge English Scale คะแนน 

ระหวาง 160–179 TOEFL iBT คะแนนระหวาง 72-94 Global Scale of English (Pearson) คะแนน 

ระหวาง 59–75 เพ่ือใหทราบระดับความสามารถของนักศึกษาแตละคน และใหสถาบันพิจารณานำผลการ 

ทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษาหรือจัดทำเปนประกาศนียบัตร  

เกณฑการประเมิน  

  โดยการแปลงคารอยละของนักศึกษาที ่สอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผานเกณฑ ระดับ B2 หรือ 

เทียบเทา เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของนักศึกษาท่ีสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผานเกณฑ ระดับ B2 หรือเทียบเทา 

=
จำนวนนักศึกษาท่ีสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผานเกณฑ ระดับ B2 หรือเทียบเทา

จำนวนนักศึกษาท้ังหมด
 x 100 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

=
จำนวนนักศึกษาท่ีสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผานเกณฑ ระดับ B2 หรือเทียบเทา

40
 x 5 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4    รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  การสอบมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ไดกำหนดไวในการพัฒนากำลังคนทางดานอาชีวะท่ีจะตองมีทักษะ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ ่งเปนทักษะของคนในศตวรรษที ่ 21 ทักษะสารสนเทศ สื ่อและเทคโนโลยี 

(Information, media and technology skills) ประกอบดวยการรูสารสนเทศ (Information  

literacy) การรูสื่อ (Media literacy) และการรู ICT (ICT literacy) เปนทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี 

ดิจิทัล หรือ Digital Literacy ซ่ึงเปนทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู  

ในปจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร โทรศัพท แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน มาใชใหเกิด 

ประโยชนสูงสุด ในการสื ่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานรวมกัน หรือพัฒนากระบวนการท างานหรือ

ระบบงานในองคกรใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกลาวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ  การใช 

(Use) เขาใจ (Understand) การสราง (Create) เขาถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ การวัดคุณภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัล  จะวัดในภาคการศึกษาสุดทายกอนสำเร็จการศึกษา 

ซ่ึงนักศึกษาจะตองสอบไดไมต่ำกวารอยละ 70 จึงจะถือวาสอบผานมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ๆ 

เกณฑการประเมิน  

  โดยการแปลงคารอยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลผานเกณฑ เปนคะแนน 

ระหวาง 0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของนักศึกษาท่ีผานเกณฑมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

=
จำนวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑ มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล

จำนวนนักศึกษาท้ังหมด
 x 100 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

=
จำนวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑ มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล

100
 x 5 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5   รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขานั้น ๆ ที่ไดงานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มี

รายไดประจำภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที ่สำเร็จการศึกษา ในป

การศึกษานั้น การนับการมีงานทำ  นับกรณีการทำงานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามาเปนประจำเพ่ือ

เลี้ยงชีพตนเองได   การคำนวณรอยละของผูมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาทั้งหมด ใหคำนวณ ทั้งผูที่ไดงานทำใหม

และผูเปลี่ยนตำแหนงงานหลังสำเร็จการศึกษา  

เกณฑการประเมิน  

  โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

=
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจท้ังหมด
 x 100 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

=
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

100
 x 5 

 

 

 องคประกอบท่ี  3   นักศึกษา 

  ความสำเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยสำคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน 

คุณภาพการศึกษา ตองใหความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงตองเปน 

ระบบท่ีสามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา  

และการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ  

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ทักษะท่ีจำเปน 

สำหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก (1) กลุมวิชาหลัก (Core subjects)  

(2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career skills) (3) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and 

Innovation skills) และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology 

skills)   ทักษะสำคัญท่ีคนสวนใหญใหความสำคัญมาก คือ 
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1. กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก  

(1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (Critical  thinking and Problem solving)  

(2) นวัตกรรมและการสรางสรรค (Innovation and Creativity)  

(3) การสื่อสารและความรวมมือกัน (Communication and Collaboration) 

2. กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี(Information, Media and technology skills) 

ประกอบดวยการรูสารสนเทศ (Information literacy) การรูสื่อ (Media literacy) และการรู ICT (ICT  

literacy) 

3. กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career skills) ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัว 

และยืดหยุน (Adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (Initiative and  

self-direction) ปฏิสัมพันธทางสังคมและขามวัฒนธรรม (Social and cross-cultural interaction) ความ 

รับผิดชอบและความสามารถในการผลิตผลงาน (Accountability and productivity) ความเปนผูนำและ 

ความรับผิดชอบตอสังคม (Leadership and social responsibility) 

  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในองคประกอบดานนักศึกษา เริ่มดำเนินการตั้งแต 

ระบบการรับนักศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาภายใตการ 

ดำเนินการดังกลาวใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

   ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

   ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

   ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1   การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสำเร็จ แตละหลักสูตรจะมี

แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจำเปนตองมีการกำหนดคณุสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะ

ธรรมชาติของหลักสูตร การกำหนดเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติ

ของนักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือกขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มี

ความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อใหสามารถสำเร็จ

การศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 

 ในการรายงานการดำเนินการตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดเนินงานอยาง 

นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 
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- การรับนักศึกษา สัดสวนการรับ และกระบวนการรับ 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

  ในการประเมินเพ่ือทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน 

ท้ังหมดท่ีทำใหนักศึกษามีความพรอมท่ีจะเรียนในหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมมีระบบ - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก 

- ไมมีกลไก  - ไมมีการนำ 

ระบบกลไกไปสู 

การปฏิบัติ/ 

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/ 

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- ไมมีแนวคิด 

ในการกำกับ 

ติดตามและ 

ปรับปรุง 

 - มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- ไมมีขอมูล 

หลักฐาน 

- ไมมีการรับ

ปรุง/ 

พัฒนาระบวน

การ 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวน 

การจากผลการ 

ประเมิน 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวน 

การจากผลการ 

ประเมิน 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวนการ 

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ 

ปรับปรุงเห็น 

ชัดเจนเปน 

รูปธรรม 

- มีผลจากการ 

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

- มีแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีโดย 

หลักฐานเชิง 

ประจกัษยืนยัน

และกรรมการ 

ผูตรวจประเมิน 

สามารถให 

เหตุผลอธิบาย

การเปนแนว 
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0 1 2 3 4 5 

ปฏิบัติท่ีดีได 

ชัดเจน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2   การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือการเตรียมความพรอมทางการเรียน

แกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข สำเร็จการศึกษาไดตามแผนท่ี

กำหนด อัตราการลาออกกลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถใน

รูปแบบตาง ๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสำนึก

สาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคำปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ มีการวางระบบควบคุมดูแลการจัดทำ

โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถ

สำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา 

การสรางโอกาสการเรียนรูที ่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหได

มาตรฐานสากล 

 ในการรายงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยางนอยใหครอบคลุม 

ประเด็นตอไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

- การควบคุมดูแลในการจัดทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (สัดสวนในการควบคุม 

  อาจารยตอนักศึกษาไมควรเกิน 1 : 15) 

 ในการประเมินเพ่ือทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน 

ท้ังหมดท่ีทำใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะท่ีจำเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมมีระบบ - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก 

- ไมมีกลไก  - ไมมีการนำ 

ระบบกลไกไปสู 

การปฏิบัติ/ 

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/ 

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- ไมมีแนวคิด  - มีการประเมิน - มีการประเมิน - มีการประเมิน - มีการประเมิน 
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0 1 2 3 4 5 

ในการกำกับ 

ติดตามและ 

ปรับปรุง 

กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ 

- ไมมีขอมูล 

หลักฐาน 

- ไมมีการรับ

ปรุง/ 

พัฒนาระบวน

การ 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวน 

การจากผลการ 

ประเมิน 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวน 

การจากผลการ 

ประเมิน 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวนการ 

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ 

ปรับปรุงเห็น 

ชัดเจนเปน 

รูปธรรม 

- มีผลจากการ 

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

 

0 1 2 3 4 5 

     - ม ี แ น ว ท า ง

ปฏิบัติท่ีดีโดย 

หลักฐานเชิง 

ประจักษยืนยัน

และกรรมการ 

ผูตรวจประเมิน 

สามารถให 

เหต ุผลอธ ิบาย

การเปนแนว 

ปฏิบัติท่ีดีได 

ชัดเจน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.3   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  ผลการประกันคุณภาพควรทำใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียนมีอัตราการคงอยูของนักศึกษาใน

หลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร และผลการจัดการขอ

รองเรียนของนักศึกษา 
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ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน 

ในประเด็นตอไปนี้ 

- การคงอยู 

- การสำเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

หมายเหตุ 

: การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเปนการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ 

นักศึกษาตอกระบวนการ ท่ีดำเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงชี้ท่ี 3.1 และ 3.2 

: อัตราการคงอยูของนักศึกษาคิดจากจำนวนนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจำนวนนักศึกษา 

ท่ีออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาท่ีประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานท่ีทำงานของนักศึกษา 

: การสำเร็จการศึกษาใชขอมูล 3 รุนตอเนื่อง 

: การคิดรอยละของนักศึกษาท่ียังคงอยูของแตละรุน และอัตราการสำเร็จการศึกษา ใชสูตร 

 

การคงอยู =
จำนวนนักศึกษารับเขาศึกษา − จำนวนผูลาออกและคัดชื่อออก

จำนวนนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาท้ังหมด
 x 100 

 

 

การสำเร็จการศึกษา =
จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา

จำนวนนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาท้ังหมด
 x 100 

 

 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมมีการ 

รายงานผลการ 

ดำเนินการ 

- มีการรายงาน 

ผลการดำเนิน 

การเปนบาง

เรื่อง 

- มีการรายงาน 

ผลการดำเนิน 

การครบทุกเรื่อง 

ตามคำอธิบาย

ใน 

ตัวบงชี้ 

- มีการรายงาน 

ผลการดำเนิน 

การครบทุก 

เรื่องตาม 

คำอธิบายใน 

ตัวบงชี้ 

- มีการรายงาน 

ผลการดำเนิน 

การครบทุก 

เรื่องตาม 

คำอธิบายใน 

ตัวบงชี้ 

- มีการรายงาน

ผลการดาเนิน

การครบ 

ทุกเรื่องตาม 

คำอธิบายในตัว

บงชี้ 

- มีแนวโนมผล 

การดำเนินงาน 

ท่ีดีข้ึนในบาง 

- มีแนวโนมผล 

การดำเนินงาน 

- มีแนวโนมผล

การดำเนินงานท่ี

ดีข้ึนในทุกเรื่อง 
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0 1 2 3 4 5 

เรื่อง ท่ีดีข้ึนในทุก

เรื่อง 

- มีผลการ

ดำเนิน 

งานท่ีโดดเดน

เทียบเคียงกับ

หลักสูตรนั้น 

ในสถาบันกลุม

เดียวกันโดยมี

หลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน 

และกรรมการ 

ผูตรวจประเมิน 

สามารถให

เหตุผล 

อธิบายวาเปน

ผล 

การดำเนินงานท่ี 

โดดเดนอยาง

แทจริง 

 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

  อาจารยเปนปจจัยปอนที่สำคัญของการผลิตบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาตองมีการออกแบบระบบการ

บริหารและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท  ปรัชญา  

วิสัยทัศน  ของสถาบันและของหลักสูตร สงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ   โดย

กำหนดนโยบาย แผนระยะยาว กิจกรรม และการดำเนินงานตลอดจนการกำกับดูแล  การพัฒนาคุณภาพอาจารย 

การวางระบบบรหิารและพัฒนาอาจารยเปนการ 

ดำเนินงานเพ่ือใหไดอาจารย ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึน มีการวางแผน การ

ลงทุนงบประมาณ  และทรัพยากรเพื่อใหอัตรากำลังอาจารยมีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่รับเขาใน

หลักสูตร มีจำนวนอาจารยท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณท่ีเหมาะสมกับ

การผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทาง

วิชาการ  อยางตอเนื่ององคประกอบดานอาจารย เริ่มดำเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพ

อาจารยและผลลัพธท่ีเกิดกับอาจารย ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 
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  องคประกอบดานอาจารยเริ่มดำเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารย และผลลัพธ

ท่ีเกิดกับอาจารยใหพิจารณาจากตัวบงชี้ตอไปนี้ 

   ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

   ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกำหนดเกณฑคุณสมบัติอาจารย

ท่ีสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสม 

โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาวเพื่อใหไดอาจารยที่มี

คุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มีการวางแผนและการ

ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแล และการพัฒนาคุณภาพ

อาจารย  ในการรายงานการ 

ดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการ  หรือ  แสดงผลการดำเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็น

ตอไปนี้ 

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- ระบบการบริหารอาจารย 

- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

 ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานท้ังหมด 

ท่ีทำใหหลักสูตรมีอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในดานวุฒิการศึกษาและตำแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพ่ิมพูนความรูความสามารถของอาจารยเพ่ือสรางความ

เขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมมีระบบ - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก 

- ไมมีกลไก  - ไมมีการนำ 

ระบบกลไกไปสู 

การปฏิบัติ/ 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/ 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 
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0 1 2 3 4 5 

ดำเนินงาน ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

ดำเนินงาน ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- ไมมีแนวคิด 

ในการกำกับ 

ติดตามและ 

ปรับปรุง 

 - มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- ไมมีขอมูล 

หลักฐาน 

- ไมมีการรับ

ปรุง/ 

พัฒนาระบวน

การ 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวน 

การจากผลการ 

ประเมิน 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวน 

การจากผลการ 

ประเมิน 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวนการ 

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ 

ปรับปรุงเห็น 

ชัดเจนเปน 

รูปธรรม 

- มีผลจากการ 

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน 

เปนรูปธรรม 

 

0 1 2 3 4 5 

     - ม ี แ น ว ท า ง

ปฏิบัติท่ีดีโดย 

หลักฐานเชิง 

ประจักษยืนยัน

และกรรมการ 

ผูตรวจประเมิน 

สามารถให 

เหต ุผลอธ ิบาย

การเปนแนว 

ปฏิบัติท่ีดีได 

ชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2   คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี   ปจจัยนำเขา 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทำใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

โดยทำใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณดาน

ปฏิบัติการในสถานประกอบการท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะทอนจาก 

วุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง  

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีประสบการณดานปฏิบัติการในสถานประกอบการ 

- รอยละผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีประสบการณดานปฏิบัติการในสถานประกอบการ 

  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเปนการจัดการการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการท างานรวมกับสถานประกอบการท่ีเกิด 

ประโยชนกับสถานประกอบการหรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยีหรืองานสรางสรรคดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวของกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีประสบการณดานปฏิบัติการ

ในสถานประกอบการท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับสาขาวิชาของหลักสูตรนั้น ๆ 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณดานปฏิบัติการในสถาน

ประกอบการเปนคะแนนระหวาง 0-5 เม่ือคะแนนเต็ม 5 คะแนน = รอยละ 80 ข้ึนไป 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรที ่มีประสบการณดานปฏิบัติการในสถาน

ประกอบการ 

 

=
จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีประสบการณดานปบัติการในสถานประกอบการ

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด
 x 100 

 

 

 2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 =
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีประสบการณดานปบัติการในสถานประกอบการ

80
 x 5 
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หมายเหตุ :  ไมนับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมาจากสถานประกอบการ 

รอยละผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สำคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดสรางสรรคข้ึน

เพ่ือความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคาสมควรสงเสริมใหมีการ

เผยแพรและนำไปใชประโยชนเชิงวิชาชีพและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอาจอยูในรูปแบบของ

บทความวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรคสิ ่งประดิษฐ งานนวัตกรรม งานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองเผยแพรผลงานทางวิชาการผานเวทีวิชาการ วารสารวิชาการท่ีปรากฏ

ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 หรือ 2 ตามประกาศของ ก.พ.อ.ทุกปการศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

  คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ี 

กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 คะแนน = รอยละ 20 ข้ึนไป 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

=
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด
 x 100 

 

 2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 =
คารอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

20
 x 5 

 

คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ. แตสถาบัน 

นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 

2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที ่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ไมอยู ใน

ฐานขอมูลตาม 
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คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

ประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการ

ท่ัวไป (ซ่ึงไมอยูใน eall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว 

 

คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

 - ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 

*หมายเหตุ : บทความท่ีตีพิมพในรายการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการตองเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ

การตีพิมพตองเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

การกำหนดคุณภาพงานสรางสรรค 

คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานสื่อ

เล็กทรอนิกส Online    

0.40 สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน  

0.60 สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.80 สิ่งประดิษฐ หรอืงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียนนานาชาต ิ

*หมายเหตุ :    ผลงานตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมีคน

ภายนอกสถาบันรวมพิจารณา 

 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3   ผลท่ีเกิดกับอาจารย  

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ  

คำอธิบายตัวบงช้ี  

ผลการประกันคุณภาพ ตองนำไปสูการมีอัตรากำลังอาจารยที่มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา ท่ี

รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรในการ รายงาน

การดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน ในประเด็นตอไปนี้  
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- การคงอยูของอาจารย 

 - ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของอาจารย  

ในการประเมินเพ่ือทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน  

ท้ังหมดท่ีเกิดกับอาจารย 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมมีการ 

รายงานผลการ 

ดำเนินการ 

- มีการรายงาน 

ผลการดำเนิน 

การเปนบาง

เรื่อง 

- มีการรายงาน 

ผลการดำเนิน 

การครบทุกเรื่อง 

ตามคำอธิบาย

ใน 

ตัวบงชี้ 

- มีการรายงาน 

ผลการดำเนิน 

การครบทุกเรื่อง

ตาม คำอธิบาย

ใน ตัวบงชี้  

- มีการรายงาน 

ผลการดำเนิน 

การครบทุกเรื่อง

ตาม คำอธิบาย

ใน ตัวบงชี้ 

- มีการรายงาน

ผล การ

ดำเนินการครบ 

ทุกเรื่องตาม

คำอธิบายในตัว

บงชี้ 

- มีแนวโนมผล 

การดำเนินงาน 

ท่ีดีข้ึนในบาง

เรื่อง 

- มีแนวโนมผล 

การดำเนินงาน 

ท่ีดีข้ึนในทุก

เรื่อง 

- มีแนวโนมผล

การดำเนินงานท่ี

ดีข้ึนในทุกเรื่อง 

- มีผลการ

ดำเนิน 

งานท่ีโดดเดน

เทียบเคียงกับ

หลักสูตรนั้น 

 

 

0 1 2 3 4 5 

     ในสถาบันกลุม

เดียวกันโดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการ 

ผูตรวจประเมิน 

สามารถใหเหตุผล 

อธิบายวาเปนผลการ

ดำเนินงานท่ี 

โดดเดนอยางแทจริง 
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องคประกอบท่ี 5    หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

  แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการพิจารณาความสอดคลองจากสำนักงาน 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผู บริหารตอง

รับผิดชอบในการควบคุมกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื ่อง  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาท่ีในการบริหารจัดการ 3 ดานท่ีสำคัญ คือ  

(1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

(2) การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน  

(3) การประเมินผูเรียน  

ระบบประกันคุณภาพในการดำเนินการหลักสูตรประกอบดวย หลักสูตร การเรียนการสอน และการ

ประเมินผูเรียน เพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา และประกาศ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ พ.ศ.2562 กำหนด ตัวบงชี้ในการประเมินตองใหความสำคัญกับการกำหนดรายวิชา ท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย

ตอบสนองความกาวหนาทางอุตสาหกรรมทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวาง

ระบบผูสอนและอาจารยที ่ปรึกษาซึ่งตองเปนบุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณและมีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักศึกษาเปนสำคัญ และ

สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบนี้พิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

   ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

   ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 

   ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการพิจารณาความสอดคลองจากสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แลว ผูรับผิดชอบ

หลักสูตรองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกำกับการจัดการรายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัยสอดคลองกับความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรมและความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการ

เปดรายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและความตองการของ

สถานประกอบการเปนสำคัญ  
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 ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน  

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 

  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใดใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน 

ท้ังหมดท่ีทำใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ 

                                                   เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมมีระบบ  - มีระบบ 

กลไก 

- มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก 

- ไมมีกลไก   - ไมมีการนำ 

ระบบกลไก

ไปสู การ

ปฏิบัติ/ 

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/ 

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

- ไมมีแนวคิด 

ในการกำกับติด 

ตามและ

ปรับปรุง 

 - มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- ไมมีขอมูล 

หลักฐาน 

- ไมมีการรับ

ปรุง/ 

พัฒนาระบวน

การ 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวน 

การจากผลการ 

ประเมิน 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวน 

การจากผลการ 

ประเมิน 

- มีการปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวน 

การจากผลการ 

ประเมิน 

- มีผลจากการ 

ปรับปรุงเห็น 

ชัดเจนเปน 

รูปธรรม 

- มีผลจากการ 

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติ

ท่ีดีโดยหลักฐาน

เชิง 

ประจักษยืนยัน

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล
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0 1 2 3 4 5 

อธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีด ี

ไดชัดเจน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2   การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  หลักสูตรตองใหความสำคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรูความสามารถและ

ความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอนในวิชานั้น ๆ เพ่ือใหนักศึกษา

ไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง ตองใหความสำคัญกับการกำหนดโครงงาน   

การกำหนดอาจารยที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับโครงงาน และใหนักศึกษาไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตาม

ศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตองสามารถใหคำปรึกษาตั้งแตกระบวนการพัฒนา

หัวขอจนถึงการทำโครงงาน และการเผยแพรผลงานวิจัย จนสำเร็จการศึกษา 

  กระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตาม 

โครงสรางหลักสูตรที่กำหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตาง 

ประเทศ  ทักษะการทำงานแบบมีสวนรวม  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพการ

เรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทำใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลา และในสถานท่ีใดก็ได  

ผูสอนมีหนาท่ีเปนผูอำนวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรูเปนตน 

 ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน 

ในอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การกำหนดผูสอน 

- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ  การจัดทำแผนการเรียนรู แผนการฝกและการจัดการ 

เรียนการสอนท้ังในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตอง 

ดำเนินการ  ดังนี้ 

1) สภาบันการอาชีวศึกษาตองใหความสำคัญกับการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 

โดยความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กำหนด 
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2) สถาบันการอาชีวศึกษาตองจัดเตรียมความพรอมในดานอาคารสถานท่ี ครุภัณฑ  

คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในแตละลักษณะการผลิต

และการพัฒนาผูเรียน 

3) สถาบันการอาชีวศึกษาตองกำหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและ 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะใหตรงตามศักยภาพของผูเรียน และระดับคุณวุฒิของแตละประเภท

วิชาและสาขาวิชา 

4) สถาบันการอาชีวศึกษาตองจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรูสูการปฏิบัติโดยให 

ผูเรียนจัดทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเรียน 

5) สถาบันการอาชีวศึกษาตองสงเสริม สนับสนุนใหมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสมรรถนะ 

แกนกลางและสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝงจิตสำนึกและจิตอาสา 

เสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลกในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย อนุรักษ

สิ่งแวดลอม สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ สงเสริมการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

สงเสริมใหผูเรียนทำงานโดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทำประโยชนตอชุมชนและสังคม 

- การควบคุมหัวขอโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาให 

สอดคลองกับโครงงานของผูเรียน 

 ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานท้ังหมด

ที่ทำใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีน

เปนสำคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 

                                                   เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมมีระบบ  - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก 

- ไมมีกลไก   - ไมมีการนำ 

ระบบกลไกไปสู 

การปฏิบัติ/ 

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/ 

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- ไมมีแนวคิด 

ในการกำกับติด 

ตามและ

ปรับปรุง 

 - มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- ไมมีขอมูล 

หลักฐาน 

- ไมมีการรับ

ปรุง/ 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวน 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวน 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวน 
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0 1 2 3 4 5 

พัฒนาระบวน

การ 

การจากผลการ 

ประเมิน 

การจากผลการ 

ประเมิน 

การจากผลการ 

ประเมิน 

- มีผลจากการ 

ปรับปรุงเห็น 

ชัดเจนเปน 

รูปธรรม 

- มีผลจากการ 

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปน

รูปธรรม 

- มีแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีโดย

หลักฐานเชิง 

ประจกัษยืนยัน

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถให

เหตุผลอธิบาย

การเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดี 

ไดชัดเจน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3   การประเมินผูเรียน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหขอมูลสารสนเทศที่เปน

ประโยชนตอการปรับปรุงการเรยีนการสอนของผูสอน และนำไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (Assessment 

for learning) การประเมินที่ทำใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนำผลการประเมินไปใชในการ

พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหมจนเกิดการเรียนรู (Assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Assessment of  learning) การประเมินสวนใหญจะใช

เพื่อจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษาการจัดการเรียนการ

สอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมิน เพื่อจุดมุงหมายสองประการแรกดวย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมิน

ตองใหความสำคัญกับการกำหนดเกณฑการประเมินมีการกำกับใหมีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 

assessment) มีการใชวิธีการประเมินที่หลากหลายใหผล การประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานใน

โลกแหงความเปนจริง (Real world) และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) ที่ทำใหนักศึกษาสามารถแกไข

จุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดใหผลการประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษา ในการ
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รายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้   ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยางนอยใหครอบคลุม

ประเด็นตอไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและ 

ทักษะปฏิบัติงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐาน

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 

 ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน 

ท้ังหมดท่ีทำใหกระบวนการประเมินผูเรียนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การใชวิธีการประเมิน  

ท่ีหลากหลาย มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนทำใหผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 

                                                   เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมมีระบบ  - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก 

- ไมมีกลไก   - ไมมีการนำ 

ระบบกลไกไปสู 

การปฏิบัติ/ 

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/ 

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- ไมมีแนวคิด 

ในการกำกับติด 

ตามและ

ปรับปรุง 

 - มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- ไมมีขอมูล 

หลักฐาน 

- ไมมีการรับ

ปรุง/ 

พัฒนาระบวน

การ 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวน 

การจากผลการ 

ประเมิน 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวน 

การจากผลการ 

ประเมิน 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวน 

การจากผลการ 

ประเมิน 

- มีผลจากการ 

ปรับปรุงเห็น 

ชัดเจนเปน 

รูปธรรม 

- มีผลจากการ 

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปน

รูปธรรม 
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0 1 2 3 4 5 

     -  ม ี แ น ว ท า ง

ปฏิบ ัต ิท ี ่ด ี โดย

หลักฐานเชิง 

ประจักษยืนยัน

และกรรมการ

ผู ตรวจประเมิน

ส า ม า ร ถ ใ ห

เหต ุผลอธ ิบาย

ก า ร เ ป  น แ น ว

ปฏิบัติท่ีดี 

ไดชัดเจน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  ผลการดำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้การดำเนินงาน 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (คอศ.1) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละ

หลักสูตรดำเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดำเนินงานประจำป

ในแบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (คอศ.6) 

เกณฑการประเมิน 

มีการดำเนินงาน 

- รอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5 

- รอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75 

- รอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.50 

- รอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.00 

- รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 

- นอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 
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องคประกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 ในการดำเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูซ่ึง

ประกอบดวย  ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอม  ดานการ

ใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ สถานประกอบการ หองทำวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน  หองสมุด การ

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาที่สงเสริม  สนับสนุนใหนักศึกษา

สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูที ่กำหนด  ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยให

พิจารณาจากตัวบงชี้ตอไปนี้ 

 ตัวบงช้ีท่ี 6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนรู 

- ระบบการดำเนินงานของหลักสูตรกับสถานประกอบการโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

- สถานประกอบการ 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  ความพรอมของสิ ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน  

หองเรียน หองปฏิบัติการ สถานประกอบการ ที ่พักนักศึกษาในสถานประกอบการ ความพรอมของอุปกรณ

เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน  หองสมุด 

หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพวารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ   สิ่งสนับสนุนเหลานี้ 

ตองมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

 ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยาง 

นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการดำเนินงานของหลกัสตูรกับสถานประกอบการโดยมีสวนรวมของอาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

- สถานประกอบการ 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง 
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สนับสนุนการเรียนรู 

  ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน 

ท้ังหมดท่ีสะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจำเปนตอการเรียนการสอน และสงผลใหผูเรียน 

สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

 

                                                   เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

- ไมมีระบบ  - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ 

กลไก 

- มีระบบ 

กลไก 

- มีระบบ กลไก 

- ไมมีกลไก   - ไมมีการนำ 

ระบบกลไกไปสู 

การปฏิบัติ/ 

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ 

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- มีการนำ

ระบบ กลไก

ไปสูการ 

ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- มีการนำ

ระบบ กลไก

ไปสูการ 

ปฏิบัติ/ 

ดำเนินงาน 

- มีการนำระบบ กลไก

ไปสูการ ปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

- ไมมีแนวคิด 

ในการกำกับติด 

ตามและ

ปรับปรุง 

 - มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการ

ประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการ

ประเมิน 

กระบวนการ 

- มีการประเมิน 

กระบวนการ 

- ไมมีขอมูล 

หลักฐาน 

- ไมมีการรับ

ปรุง/ 

พัฒนาระบวน

การ 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวน 

การจากผล

การ 

ประเมิน 

- มีการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนา

กระบวน 

การจากผลการ 

ประเมิน 

- มีการปรับปรุง/ 

พัฒนากระบวน 

การจากผลการ 

ประเมิน 

- มีผลจากการ 

ปรับปรุงเห็น 

ชัดเจนเปน 

รูปธรรม 

- มีผลจากการ 

ปรับปรุงเห็นชัดเจนเปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดย

หลักฐานเชิง 

ประจกัษยืนยันและ

กรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผลอธิบาย

การเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

ไดชัดเจน 
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3.3  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ประกอบดวย 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบดวย ผลการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมในระดับสถาบัน จำนวน 5 มาตรฐาน ประกอบดวย ดาน

ผลลัพธผูเรียน   ดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และ

ดานการบริหารจัดการ รวม 15 ตัวบงชี้ รายละเอียดแสดงดังตารางกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

สถาบัน 

 
 

รูปท่ี  4   5 มาตรฐาน  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 1
มาตรฐานดานผลลัพธ

ผูเรียน

มาตรฐานท่ี 2 ดาน
การวิจัยและ
นวัตกรรม

มาตรฐานท่ี 5 ดาน
การบริหารจัดการ

มาตรฐานท่ี 4 ดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย

มาตรฐานท่ี 3 ดาน
การบริหารวิชาการ
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3.3.1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

มาตรฐาน ตัวบงช้ี เกณฑการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี 1 ดาน

ผลลัพธผูเรียนเปนบุคคลท่ี

มีความรู ความสามารถ

และความรอบรูดานตาง ๆ 

เปนผูรวมสรางสรรค

นวัตกรรม มี 

ทักษะศตวรรษท่ี 21 และ

เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง

ประกอบดวย 7 ตัวบงชี้ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

ท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2561 และเกณฑ

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ พ.ศ.2562 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิต

จากผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดเสีย ทุก

หลักสูตรใน 

สถาบัน 

1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 

และงานวิจัยของนักศึกษาและ

ผูสำเร็จการศึกษา 

รอยละของผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 

และงานวิจัยของนักศึกษาและผูสำเร็จ

การศึกษา 

1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรใน

สถาบันท่ี 

ประเมิน มาตรฐานวิชาชีพผานใน 

ครั้งแรก 

รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ี

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก 

1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรใน

สถาบันท่ีสอบผานสมิทธิภาพทาง

ภาษาอังกฤษ 

ระดับ B2 หรือเทียบเทา 

รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ี

สอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ 

B2 หรือเทียบเทา 

 

มาตรฐาน ตัวบงช้ี เกณฑการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธ 

ผูเรียน (ตอ) 

1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรใน

สถาบันท่ีสอบผานการประเมิน

มาตรฐานดาน 

เทคโนโลยีดิจิทัล 

รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ี

สอบผานการประเมินมาตรฐานดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล 

1.7 นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม

ปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะ 

เสริมสรางการเปนพลเมืองท่ี

เขมแข็ง 

รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม

ปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะ เสริมสรางการ

เปน 

พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
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มาตรฐาน ตัวบงช้ี เกณฑการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี 2 ดานการ

วิจยัและนวัตกรรม

ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ 

2.1 ระบบ กลไกการบรหิารและ

พัฒนางานวิจัยและผลงานทาง

วิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.2 เครือขายความรวมมือการ

สนับสนุนงานวิจัยและผลงานทาง

วิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย 

ประจำสถาบัน 

รอยละของผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจำสถาบัน 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการ

บริการวิชาการ

ประกอบดวย 1 ตัวบงชี้ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

มาตรฐานท่ี 4 ดาน 

ศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทยประกอบดวย 1 

ตัวบงชี้ 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

มาตรฐานท่ี 5 ดานการ

บริหารจัดการ

ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ 

5.1 การบริหารงาน ตามพันธกิจ  

เอกลักษณและอัตลักษณของ

สถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

5.2 ความรวมมือกับภาค

ประกอบการ 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.3 ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 

  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย จำเปนตองมี

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนมีความรูท้ังในดานวิชาการ วิชาชีพ มีคุณลักษณะตามท่ี

หลักสูตรกำหนด โดยท่ีผูสำเร็จการศึกษาจะมีคุณสมบัติอยางนอย 3 ดาน ดังนี้  

1) เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูในดานตาง ๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ ความมั่นคง

และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเปนผูมีคุณธรรม ความ

เพียร มุงม่ัน บากบั่น และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตาง ๆ 

เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ รูเทากันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ

โลก สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  

3) เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคาและรักษความเปน

ไทย รวมมือรวมพลังเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืนท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม 

และประชาคมโลก ซ่ึงผลลัพธในดานผูเรียนจะพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

   ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

   ตัวบงชี้ท่ี 1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2561 และ

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผูสำเร็จ 

การศึกษา  

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก 

   ตัวบงชี้ที่ 1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ B2 

หรือเทียบเทา 

   ตัวบงชี้ที่ 1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

   ตัวบงชี้ท่ี 1.7 นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะ เสริมสรางการเปนพลเมือง

ท่ีเขมแข็ง 

 

ตัวบงช้ีท่ี  1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี  

  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ใหบัณฑิตมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ

สายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 สถาบันมีการดำเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรในสถาบันซ่ึงมีองคประกอบ

สำคัญไดแก การกำกับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตรการเรียน  การสอน การประเมินผูเรียน และ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งผลการดำเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบันสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตใน

หลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ เกณฑการประเมิน  

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ จากคะแนนเต็ม 5 
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สูตรการคำนวณ 

คะแนนท่ีได =
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลกัสตูรในสถาบัน

จำนวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ
  

 

หมายเหตุ 

  : หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน และมีนักศึกษาตกคาง แตยังไมไดรับอนุมัติ โดยคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ใหปดโดยสมบูรณ ตองนำมาคำนวณดวย 

  : หลักสูตรท่ีไมมีการจัดการเรียนการสอน แตยังไมไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 ใหปดโดยสมบูรณ ตองนำมาคำนวณดวย  

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2561 และ 

 เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  พ.ศ.2562 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education :TQF) และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ไดมีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตร

กำหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู  6 ดาน คือ  

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  

2) ดานความรู  

3) ดานทักษะทางปญญา  

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

6) ดานทักษะการปฏิบัติงาน  

สำหรับตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตของผูใชบัณฑิต โดยใชแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

เกณฑการประเมิน 

  คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิตจากทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ จากคะแนนเต็ม 5  

สูตรการคำนวณ 

คะแนนท่ีได =
ผลรวมคะแนนฉลี่ยท่ีไดจากการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ

จำนวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3   ผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เปนการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับ

เทคโนโลยีท่ีเนนการเรียนรูสูการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาใหเปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการ 

บูรณาการศาสตรเพื่อพัฒนาหรือแกปญหา มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม และของโลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับตนเองและชุมชนไดและผูสำเร็จการศึกษาจึงตอง

ประมวลความรูและทักษะตาง ๆ เพื่อจัดทำผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและ

เผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงผลงานอาจประกอบดวยผลงานท่ีเปนสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม หรืองานวิจัย 

ตัวบงชี ้นี ้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของนักศึกษาหรือผู สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

เกณฑการประเมิน 

  แปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองานวิจัยของนักศึกษา และ

ผูสำเร็จการศึกษา เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 50 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองานวิจัยของนักศึกษา

และผูสำเร็จการศึกษาท่ีเผยแพรตอสาธารณะชน 

=
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองานวิจัยของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษา

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท้ังหมด
 x 100 

 

 2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 =
รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองานวิจัยท่ีเผยแพรตอผูสำเร็จการศึกษา

50
 x 5 

การกำหนดคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

 

คาน้ำหนัก  

ระดับคุณภาพ 

0.2 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.4 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือใน 

วารสารวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนำเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.6 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
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คาน้ำหนัก  

ระดับคุณภาพ 

0.8 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ. แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.0 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ  ก.พ.อ. 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนำเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full  

Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ

เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

การกำหนดคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 

คาน้ำหนัก  ระดับคุณภาพ 

0.2 สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ

ผาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส Online 

0.4 สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.6 สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.8 สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.0 สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียนนานาชาต ิ

 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

*หมายเหตุ : 

1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกัน และนับในตัวบงชี้นี้แลวสามารถนำไปนับใน 

ตัวบงชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในปการ 

ประเมินนั้น ๆ  

3. ในกรณีท่ีไมมีผูสำเร็จการศึกษาไมพิจารณาในตัวบงชี้ 

 

 

 



 
 

46 

ตัวบงช้ีท่ี1.4   นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  การวัดคุณภาพของผูที่จะสำเร็จการศึกษาในดานวิชาชีพจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ

สายปฏิบัติการ นักศึกษาตองเขารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพซึ ่งตองมีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ที ่ผาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น ๆ มีระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพทั้งดานความรู ทักษะ 

และเจตคติในวิชาชีพนั้น ๆ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจะดำเนินการไดเม่ือลงทะเบียนครบทุกรายวิชากอนสำเร็จ

การศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

 แปลงคารอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก  

เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก 

=
จำนวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผานครั้งแรก

จำนวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีเขาสอบ
 x 100 

 

 2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 =
คารอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก

100
 x 5 

 

ตัวบงช้ีท่ี1.5  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือ 

                   เทียบเทา 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

 สถาบันการอาชีวศึกษาจัดใหมีการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ    ตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยจัดใหนักศึกษาทุกคนทดสอบ

ความรูภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที ่สถาบันสรางขึ ้นหรือแบบทดสอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ หรือท่ีเห็นสมควรจะนำมาใชวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถ

เทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืนท่ี

เทียบเทา เชน EF SET คะแนนระหวาง 51–60 IELTS คะแนนระหวาง 5.5-6.0 TOEIC (R&L) Total คะแนน

ระหวาง 785–940 Cambridge English Scale คะแนน  ระหวาง 160–179 TOEFL iBT คะแนนระหวาง 72-94 

Global Scale of English (Pearson) คะแนน  ระหวาง 59–75 เพื่อใหทราบระดับความสามารถของนักศึกษาแต
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ละคน และใหสถาบันพิจารณานำผลการทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษาหรือจัดทำ

เปนประกาศนียบัตร 

เกณฑการประเมิน 

  โดยการแปลงคารอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ 

B2 หรือเทียบเทา เปนคะแนนระหวาง 0-5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 

หรือเทียบเทา 

=
จำนวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผานเกณฑ

จำนวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีเขาสอบ
 x 100 

 

 2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

=
คารอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ หรือเทียบเทา

40
 x 5 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผานการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  สถาบันจัดใหมีการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ไดกำหนดไวในการพัฒนากำลังคนดาน

อาชีวศึกษา เก่ียวกับทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ของคนในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวยการเรียนรู 

สารสนเทศ (Information literacy) การเรียนรูสื่อ (media literacy) การรู ICT (ICT literacy) และใช 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งเปนทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูใน

ปจจุบัน นำมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานรวมกัน หรือใชเพื่อพัฒนา

กระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองคกร ใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกลาวครอบคลุม

ความสามารถใน 4 มิติ ประกอบดวย การใช (Use) ความเขาใจ (Understand) การสราง (Create) และการเขาถึง 

(Access) เทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหนักศึกษาทุกคนเขาทดสอบความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในภาคการศึกษาสุดทายกอนสำเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะตองสอบไดไมต่ำกวารอยละ 70 จึงจะถือวาสอบผาน

มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ๆ 
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เกณฑการประเมิน 

  รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผานการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100  

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

=
จำนวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผานการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล

จำนวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีเขาสอบ
 x 100 

 

 2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 =
คารอยละของนักศึกษา"ทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผานการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล

100
 x 5 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.7  นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะ เสริมสรางการเปนพลเมือง 

ท่ีเขมแข็ง 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  สถาบันการอาชีวศึกษาสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ  

ที่พึงประสงคของนักศึกษา เพื่อใหเปนพลเมืองที่เขมแข็งมีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รู

คุณคา รักษความเปนไทยรวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืน ทั้งในระดับ

ครอบครัว ชุมชน และประชาคมโลก โดยจัดใหมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะ เสริมสราง

การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง โดยทุกกิจกรรมตองมีวัตถุประสงค งบประมาณ ระยะเวลา กลุมผูเขารวมโครงการและ

ผลการประเมินกิจกรรม  

เกณฑการประเมิน 

  โดยการแปลงคารอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะ เสริมสรางการเปน

พลเมืองท่ีเขมแข็ง เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะ เสริมสรางการเปน

พลเมืองท่ีเขมแข็ง 

=
 จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตส านึกตอสาธารณะเสริมสรางการเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด
 x 100 
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 2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 =
คารอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะเสริมสรางการเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง

100
 x  

 

มาตรฐานท่ี 2   ดานการวิจัยและนวัตกรรม 

  สถาบันการอาชีวศึกษา มีผลงานวิจัยที่เปนการสรางและประยุกตใชองคความรูใหม งานสรางสรรค  

สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาที่เชื ่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ

สิ่งแวดลอม ตามศักยภาพ  และอัตลักษณของแตละสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการอาชีวศึกษา 

องคกรภาครัฐและเอกชน ผลงานวิจัย งานสรางสรรค สิ ่งประดิษฐ และนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ท่ี

ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถสรางโอกาส มูลคาเพิ่ม และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตไดซ่ึงมาตรฐานดานการวิจัยและนวัตกรรมจะพิจารณาจากตัวบงชี้  ดังตอไปนี้ 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เครือขายความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  

เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

   ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำสถาบัน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี 

                   และนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี  

สถาบันการอาชีวศึกษามีการบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคและ

นวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีการประยุกตใชองคความรูใหม การสรางสรรคนวัตกรรมหรือ ทรัพยสินทางปญญาท่ี

เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ท่ีเปน 

ระบบและมีกลไก สงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการ สนับสนุนด

านการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร  

สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคล ทรัพยากร การเงิน 

เครื่องมือ อุปกรณที่เกี่ยวของตาง ๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญกําลังใจแกอาจารยอยางเหมาะสม มีระบบและ

กลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ี

สามารถนําไปใชประโยชนได 
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เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนำไปใชประโยชนในการบรหิารงานวิจัยหรือ zลงาน

ทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

ในประเด็นตอไปนี้ 

   2.1 หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให

คำปรึกษา (Co-Learning Space) และสนับสนุนการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

สิ่งประดิษฐ 

   2.2 หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

 2.3 สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตผลงาน 

ทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ  

   2.4 กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรครวมกับภาคประกอบการ เชน  

การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ  คูมือ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563  

  4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี  

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกำลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ

นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ดีเดน 

6. มีระบบและกลไก เพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี 

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ  

เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการดำเนินการ  

1ขอ 

มีการดำเนินการ  

2 ขอ 

มีการดำเนินการ 3-

4ขอ 

มีการดำเนินการ  

5 ขอ 

มีการดำเนินการ  

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  เครือขายความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี 

                    และนวัตกรรม  

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี  

  สถาบันการอาชีวศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม งานสรางสรรค ระหวางสถาบันกับภาคประกอบการ ท้ังในประเทศหรือ 

ตางประเทศอยางตอเนื่อง  

เกณฑมาตรฐาน 

1. สถาบันจัดทำแผนสงเสริมความรวมมือ การสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมระหวางสถาบัน กับภาคประกอบการ ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

2. สถาบันสรางเครือขายความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมระหวางสถาบันกับภาคประกอบการ ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

3. สถาบันดำเนินการพัฒนางานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับเครือขายความ

รวมมือระหวางสถาบันกับภาคประกอบการ ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

4. สถาบันประเมินความสำเร็จของความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหวางสถาบันกับภาคประกอบการ ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

5. นำผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทาง

วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหวางสถาบันกับภาคประกอบการ ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1-2 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ 1-3 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1-4 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1-5 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำสถาบัน  

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ  

คำอธิบายตัวบงช้ี  

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำสถาบันซ่ึงไดแก งานวิจัย งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐและ นวัตกรรม

ตาง ๆ ท่ีไดสรางสรรคข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และการพัฒนา องคความรูอยาง

ตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนำไปใชประโยชนทั้งเชิง วิชาชีพและการแขงขัน

ของประเทศ ผลงานทางวิชาการดังกลาวอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทาง วิชาการที่ตีพิมพในรายงาน

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ 

Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณา
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วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2563 หรือนำเสนอในเวทีสรางสรรคตาง ๆ รวมถึง

ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปน ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตำแหนง

ทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือ องคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ผานการ

พิจารณาตามเกณฑการขอตำแหนงทาง วิชาการแลว  

เกณฑการประเมิน  

โดยการแปลงคารอยละของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำสถาบันเปนคะแนนระหวาง  

0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20  

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำสถาบัน 

=
 ผลรวมถวงน าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจ าสถาบัน

จ านวนอาจารยประจ าสถาบันท้ังหมด
 x 100 

 

 2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 =
รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำสถาบัน

20
 x 5 

การกำหนดคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศของ กพอ.) 

คาน้ำหนัก  ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ. แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศ

ใหทราบเปนการทั่วไป (ซึ่งไมอยูใน eall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ 

ตำแหนงทางวิชาการแลว 
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คาน้ำหนัก  ระดับคุณภาพ 

 - ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการ

แลว 

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนง

ทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 

  

*หมายเหตุ : บทความท่ีตีพิมพในรายการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการตองเปนฉบับสมบูรณ (Full  Paper) และ

การตีพิมพตองเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส 

การกำหนดคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้  

คาน้ำหนัก  ระดับคุณภาพ 

0.2 สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ

ผาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส Online 

0.4 สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.6 สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.8 สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.0 สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียนนานาชาต ิ

 

*หมายเหตุ : ผลงานตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  โดยมีคนภายนอก

สถาบันรวมพิจารณา 

 

มาตรฐานท่ี 3   ดานการบริการวิชาการ 

  สถาบันการอาชีวศึกษาจัดใหมีการบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนอง 

ความตองการของทองถ่ิน ชุมชน และสังคม ตามอัตลักษณของแตละสถาบัน โดยการศึกษาความตองการ 

ของกลุมเปาหมายมาจัดทำแผนบริการวิชาการท้ังการบริการวิชาการท่ีทำใหเกิดรายได และการบริการ 

วิชาการท่ีสถาบันจัดทำข้ึนเพ่ือสรางประโยชนแกชุมชน และสังคม มีการบริหารจัดการท่ีประสานความ 

รวมมือระหวางสถาบันการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกเชน มีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบไดอันจะ 

นำไปสูความเขมแข็งและความยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ การใหบริการทางวิชาการ

นอกจากจะเปนการท าประโยชนใหกับชุมชนและสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ กลาวคือ 
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เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะน าไปสูการพัฒนาหลักสูตรและการบูรณาการเพื่อใชประโยชน

ในดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ในดานการบริการวิชาการจะพิจารณาจากตัวบงชี้ 1 ตัวบงชี้ดังนี้ 

   ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  สถาบันการอาชีวศึกษาดำเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม สถาบันการอาชีวศึกษาควร 

คำนึงถึงกระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย 

นำมาจัดทำแผนบริการวิชาการประจำปท้ังการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมเพ่ือสรางประโยชนแกชุมชนและ

สังคม มีการประเมินความสำเร็จและนำผลมาปรับปรุงแผนงาน เพื่อพัฒนาดานการบริการวิชาการและวิชาชีพแก

สังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน มีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบไดอันจะนำไปสูความเขมแข็งและความยั่งยืนของ

ผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. กำหนดชุมชน หรือองคกรเปาหมายของการใหบริการแกสังคมโดยความรวมมือของหนวยงาน 

ตาง ๆ ในสถาบัน 

2. จัดทำแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยความมีสวนรวมและสอดคลองกับความตองการของชุมชน

และสังคม 

3. ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมตามแผนท่ีกำหนด 

4. ประเมินความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการและชุมชนหรือองคกรเปาหมาย  ไดรับ

การพัฒนาและมีความเขมแข็ง มีหลักฐานปรากฏชัดเจน 

5. นำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแผนหรอืพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 

6. องคกรหรือชุมชนตามเปาหมายมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1-2 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ 1-3 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1-4 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1-5 
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มาตรฐานท่ี 4   ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

  สถาบันการอาชีวศึกษามีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการซ่ึงนำไปสูการสืบสาน  

สรางสมความรูและความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  การปรับและประยุกตใชศิลป 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถิ่นไดอยางเหมาะสม กอใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย สรางโอกาสและ

มูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในมาตรฐานนี้พิจารณาจากตัวบงชี้ 1  

ตัวบงชี้ดังนี้ 

  ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเปนไทย 

 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเปนไทย 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  สถาบันการอาชีวศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศาสนาศิลปะ 

วัฒนธรรม และความเปนไทยโดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอม บริบทและอัตลักษณของสถาบัน รวมทั้งการอนุรักษฟนฟูสืบ

สาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ ่นตามจุดเนนของสถาบัน อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กอใหเกิดความภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ ่มใหกับผู เรียน  ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ 

เกณฑมาตรฐาน  

1. จัดทำแผนดานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเปนไทยและกำหนดตัวบงชี้วัด 

ความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามแผน 

2. ดำเนินการตามแผนงาน โครงการดานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเปนไทย 

3. ประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปะ 

วัฒนธรรมและความเปนไทย 

4. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ 

ความเปนไทย 

5. เผยแพรองคความรูและกิจกรรมหรือการบริการดานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเปน

ไทยตอสาธารณชน และสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1-2 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ 1-3 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1-4 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1-5 
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มาตรฐานท่ี 5   ดานการบริหารจัดการ 

  สถาบันการอาชีวศึกษาตองใหความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภาสถาบันทำหนาท่ีในการ 

กำกับดูแลการทำงานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันการอาชีวศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ  

ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูลการบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร

ทรัพยากรท้ังหมดท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและอัตลักษณของแตละสถาบันโดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1) สถาบันการอาชีวศึกษามีการผลิตบัณฑิตท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการเพ่ือใหมี 

คุณลักษณะอันพึงประสงคตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที ่หลากหลายของประเทศ ทั้งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน 

2) สถาบันการอาชีวศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน ตลอดจนมีการบริหารจัดการ 

บุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความหลากหลายและความเปนอิสระทาง

วิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุนคลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 

3) สถาบันการอาชีวศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ 

จัดการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับใหการจัด 

การศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื ่อง 

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาตรฐาน

การอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 

หรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 มาตรฐานในดานการบริหารจัดการจะพิจารณาจากตัวบงชี้  3 ตัวบงชี้ดังนี้ 

   ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ และอัตลักษณของสถาบัน 

   ตัวบงชี้ท่ี5.2 ความรวมมือกับภาคประกอบการ 

   ตัวบงชี้ท่ี5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ และอัตลักษณของสถาบัน  

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ  

คำอธิบายตัวบงช้ี  

สถาบันการอาชีวศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการ 

วิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย สถาบันการอาชีวศึกษาจึงมุงสงเสริมวิชาการและ วิชาชีพ

ใหมีความชำนาญในการปฏิบัติการดานเทคโนโลยี การสรางสรรคสิ่งประดิษฐ การถายทอดวิชาชีพ และเทคโนโลยี 

ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมท้ังใหบริการวิชาการและ วิชาชีพแกสังคม  

เกณฑมาตรฐาน  

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผน กลยุทธ

ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของ แผนกลยุทธ  

2. การกำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหลักสูตรดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบ ไป

ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารยบุคลากร การจัดการ เรียนการ
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สอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน การผลิตบัณฑิต 

และโอกาสในการแขงขัน  

3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก ปจจัย

ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน และให ระดับความ

เสี่ยงลดลง  

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการ ท่ีอธิบายการดำเนินงานอยาง ชัดเจน  

5. การกำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรูตาม ระบบ  

6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรในสถาบัน เกณฑการ

ประเมิน 

1 คะแนน 2คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการดำเนินการ  

1 ขอ 

มีการดำเนินการ  

2 ขอ 

มีการดำเนินการ  

3 ขอ 

มีการดำเนินการ  

4 ขอ 

มีการดำเนินการ  

5 ขอ 

 

ตัวบงช้ีท่ี  5.2   ความรวมมือกับภาคประกอบการ 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี  

  สถาบันการอาชีวศึกษามีความรวมมือกับภาคประกอบการ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ดานการ

จัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยมุ งเนนผลิตผูสำเร็จการศึกษาในระดับ

เทคโนโลยีใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. สถาบันมีแผนการพัฒนาความรวมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ภายใตความรวมมือตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ดำเนินการจัดการศึกษาตามแผนการพัฒนาความรวมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  

3. สถาบันกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามแผนการพัฒนา 

ความรวมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

4. สถาบันประเมินผลการดำเนินการตามแผนการพัฒนาความรวมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

5. นำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงหรือพัฒนา แผนการพัฒนาความรวมมือจัดการศึกษาระบบทวิ

ภาคี  
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เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1-2 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ 1-3 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1-4 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1-5 

 

ตัวบงช้ีท่ี  5.3   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบงช้ี 

  สถาบันการอาชีวศึกษามีหนาท่ีดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับหลักสูตรและสถาบัน 

โดยมีการดำเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ

เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามที่กำหนด สะทอนการจัดการศึกษา

อยางมีคุณภาพ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถาบัน ใหเปนไปตามองคประกอบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 

2. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาบัน 

3. กำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหลักสูตรในสถาบันมีการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน

ตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ 

4. นำผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เสนอตอสภาสถาบัน เพ่ือ 

พิจารณาใหขอเสนอแนะ 

5. นำผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและ 

การดำเนินงานใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1-3 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ 1-4 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1-5 

มีการดำเนินการ  

ตามขอ1-6 
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สวนท่ี 4  การวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ความเช่ือมโยงมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มาตรฐานการศึกษาของ

ชาต ิ

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

มาตรฐานท่ี 1 

ผูเรียนรู (Learner 

Person) 

 เพ่ือสรางงานและคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี 

มาตรฐานท่ี 1 ดาน

ผลลัพธ ผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 

     1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

     1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   พ.ศ.2561 และเกณฑ

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 

     1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัยของ

นักศึกษาและผูสำเร็จ การศึกษา 

     1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีประเมิน 

มาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก 

     1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผานสมิทธิ

ภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเทา 

     1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผานการ

ประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

      1.7 นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตสำนึกตอ

สาธารณะ เสริมสรางการเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

มาตรฐานท่ี 2 

ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม  

(Innovative Co-

creator) 

เพ่ือสังคมท่ีม่ันคงม่ังค่ัง 

และยั่งยืน 

มาตรฐานท่ี 2 ดานการ

วิจยัและนวัตกรรม 

มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 

      2.1 ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและ

ผลงานทางวิชาการ  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

     2.2 เครือขายความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัยและ

ผลงานทางวิชาการ  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

     2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำสถาบัน 

มาตรฐานท่ี 3 

พลเมืองท่ีเขมแข็ง (Active 

Citizen) เพ่ือสันติสุข 

มาตรฐานท่ี 3 

มาตรฐาน 

ดานบริการวิชาการ 

มาตรฐานท่ี 4 

มาตรฐาน 

ดานศิลปวัฒนธรรม

และความ 

เปนไทย 

มาตรฐานท่ี 3 ดานบริการวิชาการ 

     3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  

มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

     4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและความเปน ไทย 

 

มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 
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มาตรฐานการศึกษาของ

ชาต ิ

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

มาตรฐานท่ี 5 

มาตรฐาน 

ดานการบริหารจัดการ 

      5.1 การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ และอัต

ลักษณของสถาบัน 

      5.2 ความรวมมือกับภาคประกอบการ 

      5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

การเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

การประกันค ุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา  ระดับ

สถาบัน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 

หรือสายปฏิบัติการ ระดับสถาบัน 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

   1.1 ผ ล ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร

หลักสูตรโดยรวม 

   1.2 อาจารยประจำสถาบันที ่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

   1.3 อาจารย ประจำสถาบ ันท่ี

ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

   1.4 การบริการนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

   1.5 ก ิจกรรมน ักศ ึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 

    1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

    1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  

 พ.ศ.2561 และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 

 สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 

    1.3 ผลงานสิ ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและ

ผูสำเร็จ 

 การศึกษา 

    1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมิน มาตรฐานวิชาชีพผานใน

ครั้งแรก 

    1.5 นักศึกษาทุกหลักส ูตรในสถาบันที ่สอบผานสมิทธ ิภาพทาง

ภาษาอังกฤษ  

 ระดับ B2 หรือเทียบเทา 

    1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานการประเมินมาตรฐาน

ดาน 

 เทคโนโลยีดิจิทัล 

    1.7 นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะ เสริมสราง

การ เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

    2.1 ระบบและกลไกการบริหาร

และพ ัฒนางานว ิจ ัย  หร ืองาน

สรางสรรค 

มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 

     2.1 ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  

 เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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การประกันค ุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา  ระดับ

สถาบัน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 

หรือสายปฏิบัติการ ระดับสถาบัน 

   2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

   2.3 ผลงานทางว ิชาการของ

อาจารยประจำและนักวิจัย 

     2.2 เครือขายความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทาง

วิชาการ  

 เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

    2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำสถาบัน 

องค ประกอบท ี ่  3 การบร ิการ

วิชาการ 

    3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

มาตรฐานท่ี 3 ดานบริการวิชาการ 

    3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

องคประกอบที ่ 4 การทำนุบำรุง

ศิลปะและวฒันธรรม 

   4.1 ระบบและกลไกการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

    4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและความเปน

ไทย 

องค ประกอบท ี ่  5 การบร ิหาร

จัดการ 

   5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือ

การกำกับ ติดตามผลลัพธ ตามพันธ

กิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของ

สถาบัน 

    5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

    5.3 การกำก ั บ กา รป ร ะ กัน

คุณภาพ หลักสูตรและคณะ 

มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 

    5.1 การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ และอัตลักษณของสถาบัน 

    5.2 ความรวมมือกับภาคประกอบการ 

    5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

การเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา 

ระดับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  

 1.1 การบร ิหารจ ัดการหล ักส ูตรตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิาร  

เรื ่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2558  

    1.1.1 จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  

 1.1 การบร ิ ห า รจ ั ดกา รหล ั กส ู ต ร ตามปร ะ กา ศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  

    1.1.1 จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

    1.1.2 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา 

ระดับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ระดับหลักสูตร 

    1.1.2 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

    1.1.3 คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร  

    1.1.4 คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

    1.1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี

กำหนด 

    1.1.3 คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร  

    1.1.4 คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

    1.1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี

กำหนด 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

   2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา แหงชาติ 

   2.2 การไดงานท าหรือผลงานวิจัยของนักศึกษา 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต  

   2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

   2.2 รอยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผาน

ในครั้งแรก 

   2.3 รอยละของนักศึกษาที ่สอบผานสมิทธิภาพทาง

ภาษาอังกฤษ ระดับ B2  หรือเทียบเทา 

   2.4 รอยละของนักศึกษาที ่สอบผานมาตรฐานดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล 

   2.5 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ่ไดงานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

   3.1 การรับนักศึกษา 

   3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

   3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

   3.1 การรับนักศึกษา 

   3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

   3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย  

   4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

   4.2 คุณภาพอาจารย 

   4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย  

   4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

   4.2 คุณภาพอาจารย 

       4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มี

ประสบการณดานปฏบิัติการในสถานประกอบการ 

      4.2.2 ร อยละผลงานทางว ิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผูเรียน  

   5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

องคประกอบที ่ 5 หลักสูตร การเร ียนการสอน การ

ประเมินผูเรียน  

   5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา 

ระดับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ระดับหลักสูตร 

   5.2 การวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

   5.3 การประเมินผูเรียน 

   5.4 ผลการดำเน ินงานหล ักส ูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

   5.2 การวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 

   5.3 การประเมินผูเรียน 

   5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

   6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

   6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

จากตารางการเปรียบเทียบดังกลาว  จะสอดคลองกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง “เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558”  ขอ 15  การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนด

ระบบการประกันคุณภาพของหลกัสูตร  

โดยมีองคประกอบในการประกันคุณภาพอยางนอย 6 ดาน คือ 

 (1) การกํากับมาตรฐาน 

 (2) บัณฑิต 

 (3) นักศึกษา 

 (4) อาจารย 

 (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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เอกสารอางอิง 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558” 

เลม 132  ตอนพิเศษ 295  ง ราชกิจจานุเบกษา 13 พฤศจิกายน 2558  ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558  

พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 

มาตรา 48 กำหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการพ.ศ. 2563  

สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  ปรับปรุงครั้งท่ี 2 
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คณะผูจัดทำ 

 นายลิขิต   พลเหลา     ผูอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 นายจิระวัฒน ชวลิต      รองผูอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 นายประดิษฐ พาชื่น        รองผูอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 นายวินัย  จันทรเกษม  ผูชวยผูอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 นายชุมสันติ      แสนทวีสุข      ผูอำนวยการสำนักอาชีวศึกษาบัณฑิต 

 นายสุรำภะ  สุรำไพ       ผูอำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตรและความรวมมืออาชีวศึกษา 

 ผูอำนวยการสถานศึกษาในสังกัดท้ัง 7 แหง  

บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน ทุกคน 

 

       ขอขอบพระคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 


