คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

สานักงานพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและ สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของ
ประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะ ทศวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย
มีภาวะผู้นา รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและ รู้บริบทสากล โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุ งมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้อง ตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น โดยมีการกากับติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา จะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัย
และนวั ต กรรม การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และความเป็ น ไทย และการบริ ห ารจั ด การ
ตามศักยภาพและอัตลั กษณ์ของประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสาคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะ
ของคนไทยที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน นั้น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) ตัวย่อว่า ทล.บ. ซึ่งสอนทางด้านอาชีวศึกษา
มี ส ถานศึ ก ษาที่ เ ข้ า อยู่ ใ นสั ง กั ด จ านวน ๗ แห่ ง คื อ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ บ ลราชธานี วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด ม
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
และวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ซึ่งทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ได้มีระบบการประกัน
คุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัดการศึกษาในแต่ละหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการกากับให้การจัดการศึกษาและการดาเนินงานตามพันธกิจ เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
คณะผู้จัดทา ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อาจารย์ประจา
หลักสูตร ครู เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ ได้ช่วยกันดาเนินงานทาให้การประกันคุณภาพของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ สานักมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.)
กาหนด
คณะผู้จัดทา
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สวนที่ 1 หลักคิด/หลักการ
1. คูมือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึ กษาฉบั บ นี ้ จ ั ดทำขึ ้ น ตามกรอบนโยบายปฏิร ูป ระบบการประเมิน และการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถาบัน / สถานศึกษา สำหรับใหสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ใชเปนแนวทาง
ดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับหลั กสูตร และการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน และ
เตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับอุดม
ศึกษาซึ่งจะทำใหเกิดความมั่นใจแกผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายวาการจัดการศึกษาของสถาบันฯ มีคุณภาพไดมาตรฐาน
และคงรักษาไวซึ่งมาตรฐานจากการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
2. คูมือฉบับนี้จัดทำเพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการกำหนดกรอบมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูเปาหมายตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กำหนดและใชเปนแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด
3. โครงสรางของคูมือประกอบดวย 2 สวน คือ
1) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
2) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันฯ
4. ใหสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 7 แหง และหนวยงานในสถาบันฯ ดำเนินการใหผูเกี่ยวของ
ทุกฝายมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
4.1 การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนที่ตองปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต
ละคนไดรับมอบหมาย
4.2 การประกันคุณภาพมุงพัฒนาการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของตนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
เพราะผลการพัฒนาของแตละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถาบันฯ
4.3 การประกันคุณภาพเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง ไมใชทำเพื่อเตรียมรับการประเมินเปนครั้งคราวเทานั้น
4.4 การประกันคุณภาพตองเกิดจากความรวมมือของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ
ไมสามารถวาจางหรือขอใหบุคคลอื่น ๆ ดำเนินการแทนได
4.5 การประกันคุณภาพตองเกิดจากการยอมรับและนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน / สถานศึกษา
5. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของ สถาบัน / สถานศึกษา มีแนวคิดวาตองเปนมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได ประเมินไดจริง กระชับ
และจำนวนนอย แตสามารถสะทอนคุณภาพการศึกษาไดจริง ขอมูลที่ไดเกิดประโยชน ในการพัฒนาการศึกษาทุก
ระดับ ตั้งแตระดั บสถาบัน / ระดับสถานศึ กษา ดังนั้น การกำหนดมาตรฐานจึ งเนน ที่คุณภาพระดับหลักสู ตร
คุ ณ ภาพผู  เ รี ย น คุ ณ ภาพครู ค ุ ณ ภาพผู  บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา และ ทั ้ ง ทางด าน
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กระบวนการ การบริหารจัดการ ใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ตามที่
กำหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยไดกำหนด
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน คุณภาพภายในของสถาบันฯ ระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน
ระดับอุดมศึกษารอบใหมประกอบดวยการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชในป
การศึกษา 2563 เปนตนไปประกอบดวย
5.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดำเนินการตั้งแตการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน ฯ จะมุง
ไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริมสนับสนุน กำกับ
ติดตาม การดำเนินงานใหเปนไปตามที่กำหนดสะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
5.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันฯ เปนการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระ
ในการดำเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันที่ตองการให
หลักสูตร และสถาบันพัฒนาตามศั กยภาพ
สอดคลองกับ การจัดการเรีย นการสอนระดั บปริ ญญาตรี ส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 6. มาตรฐาน ตั ว บ ง ชี ้ แ ละเกณฑ
ประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่เปนกรอบสำคัญในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา
ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ตองดำเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีก
มาก เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
พ.ศ.2562 ที่กำหนดไว 4 ดาน คือ
(ก) หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ
(ข) อาจารย ทรัพยากรและการสนับสนุน
(ค) วิธีการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
(ง) ผูสำเร็จการศึกษา
โดยกำหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือตัวบงชี้เชิงปริมาณ และตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กำหนดเกณฑการประเมิน
ตัวบงชี้เปน 5 ระดับคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจำนวนขอและระบุวา
ผลการดำเนินงานไดกี่ขอไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดำเนินการใด ๆ หรือดำเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ให
ถือวาได 0 คะแนน และการประเมินโดยกำหนดการใหคะแนนตามที่หลักสูตรหรือสถาบันฯ
ดำเนินการ และกรรมการประเมิน (Peer review) จะพิจารณาผลการดำเนินการนั้น ๆ รวมกันกอนที่จะบัน ทึ ก
คะแนนโดยมีระดับคะแนนอยูระหวาง 0 - 5
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2. ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กำหนดเกณฑการประเมิน เปนคะแนน
ระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สำหรับการแปลงผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้(ซึ่งอยูในรูปรอย
ละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนน ทำโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้
จะกำหนดคารอยละ หรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไวคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562
ไดกำหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและสถาบัน เพื่อใหสถาบันการอาชีวศึกษา
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 เพื่อใหสอดคลองกับ ประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชา
ที่เปดสอน โดยมีองคประกอบในการประกันคุณภาพอยางนอย 4 ดานดังนี้
(ก) หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ
(ข) อาจารย ทรัพยากรและการสนับสนุน
(ค) วิธีการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
(ง) ผูสำเร็จการศึกษา
สวนพันธกิจดานอื่น ๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ในระดับสถาบัน จะครอบคลุม
พันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการไดทั้งหมดซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับพันธกิจเหลานั้น
ไดทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 5 ของคูมือฉบับนี้ จึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อใหสถาบันการอาชีวศึกษา นำไปเปนกรอบในการดำเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในตั้งแต
ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพเพื่อใหสามารถสงเสริมสนับสนุนกำกับติดตามการดำเนินงานให
เปนไปตามที่กำหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเนนที่ปจจัย
นำเขา และกระบวนการ ซึ่งภายใตตัวบงชี้ที่เปนกระบวนการใหสามารถสะทอนผลลัพธของการดำเนินการตาม
กระบวนการดังกลาวดวย
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สวนที่ 2 หลักการและทฤษฎี
คณะรัฐมนตรี มีมติใหความเห็นชอบ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 โดยมีมติ“ใหสวน
ราชการและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษานำมาตรฐานการศึกษาของชาติไปเปนกรอบ
ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา รวมทั้งการสงเสริม
กำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา” การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ไดดำเนินการตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561
ประกอบกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได กำหนดเกณฑ มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อสงเสริมใหสถาบันการอาชีวศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ใหมีความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากลซึ่งทำใหสถาบันการอาชีวศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยาง
ยืดหยุนคลองตัวและตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.
2561 หลักเกณฑที่เกี่ยวของ และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1

มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานผูเรียน
เพื่อสรางงานและคุณภาพชีวิตทีด่ ี

มาตรฐานที่ 3

ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม
เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พลเมืองที่เขมแข็ง
เพื่อสันติสุข

มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานดาน
ผลลัพทผูเรียน

มาตรฐานดานการ
วิจัย นวัตกรรม

มาตรฐานดาน
บริการวิชาการ

มาตรฐานดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย

มาตรฐานดานการ
บริหารจัดการ

การประกันคุณภาพภายใตองคประกอบ และตัวบงชี้
ผลลัพทที่เกิดจากการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ผลลัพทที่เกิดจากการประกันคุณภาพระดับสถาบัน

รูปที่ 1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาระดับการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพ
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1. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนจึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan)
การดำเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act)

รูปที่ 2 วงจร PDCA
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนำผลการประเมินปกอนหนานี้
มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนพฤษภาคม ในแตละปการศึกษา
D = ดำเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดำเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือนที่ 1- เดือนที่
12 ของปการศึกษา (เดือนพฤษภาคม-เมษายน ปถัดไป)
C/S = ดำเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ระหวางเดือนพฤษภาคม -สิงหาคม
ของปการศึกษาถัดไป
A = วางแผนปรับปรุงและดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร และระดับสถาบัน โดยนำขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภาสถาบันฯ ) มาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป
และเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทำโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็
ได
2. วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กำหนดไวดังนี้
2.1 สถาบันการอาชีวศึกษาวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำป
การศึกษาใหม
2.2 สถาบันการอาชีวศึกษาเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ที่ไดประกาศใชและใหมี
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจำทุกป ทั้งระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน
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2.3 หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร
2.4 สถาบันการอาชีวศึกษานำผลการประเมินระดับหลักสูตร มาสรุปผลการประเมินและจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน
2.5 สถาบันการอาชีวศึกษายืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน
พรอมนำผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปการศึกษาถัดไป
2.6 ผู  บ ริ ห ารสถาบั น การอาชีว ศึกษานำผลการประเมิน และขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันแตงตั้ง (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจำปและแผนกลยุทธ
2.7 สงรายงานประจำปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตอตนสังกัดภายใน 120 วัน นับ
จากสิ้นปการศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ และเกณฑการประกันคุณภาพการศึ กษา
ภายในทุกปการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร และระดับสถาบันตามลำดับ โดยสถาบันการอาชีวศึกษาเปนผูแต งตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหตนสังกัดทราบ ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน
สำหรับแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน
ที่สถาบันการอาชีวศึกษาต องดำเนิน การเปนประจำทุกป คือ หลักสูตรและสถาบันแตงตั้งผูประเมินคุ ณภาพ
การศึกษาภายในที่ผานการอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรควรเปนผูกาวทันความทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตร
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สวนที่ 3 กรอบการประกันคุณภาพ
3.1 การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย
การกํากับมาตรฐาน
บัญฑิต
นักศึกษา

อาจารย
หลักสูตรการเรียนการสอน
การประเมินผูเรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

รูปที่ 3 การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
3.2 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องคประกอบในการ
ตัวบงชี้
ประเด็นพิจารณา
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร
1. การกำกับ
1.1 การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รตาม 1.1.1 จำนวนอาจารย ผ ู  ร ั บ ผิ ด ชอบ
มาตรฐาน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ หลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 1.1.2 คุ ณ สมบั ต ิ อ าจารย ผ ู  ร ั บ ผิ ด ชอบ
2558
หลักสูตร
1.1.3 คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร
1.1.4 คุณสมบัติอาจารยผูสอน
1.1.5 การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด
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องคประกอบในการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร
2. บัณฑิต

3. นักศึกษา

ตัวบงชี้

ประเด็นพิจารณา

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 2.1.1 ประเมิ น โดยผู  ใ ช บ ั ณ ฑิ ต ตาม
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF)
2.2 รอยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐาน 2.2.1 สอบผ า นมาตรฐานวิ ช าชี พ ตาม
วิชาชีพผานในครั้งแรก
เกณฑที่กำหนด
2.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผาน
2.3.1 สอบผ า นการวั ด สมิ ท ธิ ภ าพทาง
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2
ภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเทา
หรือเทียบเทา
2.4 รอยละของนักศึกษาที่สอบผาน
2.4.1 สอบผ า นการวั ด มาตรฐานด า น
มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัล
2.5 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน 2.5.1 เก็บ ขอมูล จากบัณฑิตไมน อยกวา
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 70 ของ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ที่ไดงานทำ ประกอบ
อาชีพสว นตัว และผูที่เปลี่ย นงานใหม
หรือไดรับ การเลื่อนตำแหนง ภายใน 1 ป
3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 การรั บ นั ก ศึ ก ษา สั ด ส ว นการรั บ
และกระบวนการรับ
3.1.2 การเตรี ย มความพร อ มก อ นเข า
ศึกษา
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 ก า ร ค ว บ ค ุ ม ก า ร ด ู แ ล ก า รให
คำปรึ ก ษาวิ ช าการ และ แนะแนวแก
นักศึกษาปริญญาตรี
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริ ม สร า งทั ก ษะการเรี ย นรู  ใ น
ศตวรรษที่ 21
3.2.3 การควบคุ ม ดู แ ลในการจั ด ทำ
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (สัดสวน
ในการควบคุมอาจารยตอ
นักศึกษาไมควร เกิน 1 : 15)
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.3.1 การคงอยู (ยกเวนเสียชีวิตและยาย
ที่ทำงาน)
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องคประกอบในการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร

ตัวบงชี้

ประเด็นพิจารณา
3.3.2 การสำเร็จการศึกษา *ใชขอมูล 3
รุนตอเนื่อง
3.3.3 ความพึงพอใจ และผลการจัดการ
ขอรองเรียนของ นักศึกษา

องคประกอบในการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร
4. อาจารย

5. หลักสูตร
การเรียนการสอน
การประเมินผูเรียน

ตัวบงชี้
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย

4.2 คุณภาพอาจารย
4.2.1 รอยละของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ
ดานปฏิบัติการในสถานประกอบการ
4.2.2 รอยละผลงานทางวิชาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ประเด็นพิจารณา
4.1.1 ระบบการรับและ แตงตั้งอาจารยผู
รับผิดชอบหลักสูตร
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย
4.1.3 ระบบการส ง เสริ ม และพั ฒ นา
อาจารย

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
5.1.1 การออกแบบหลั ก สู ต รและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร
5.1.2 การปรับ ปรุ งหลั กสู ตรให ทั น สมั ย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ
5.2 การวางระบบผูสอน และกระบวนการ 5.2.1 การกำหนดผูสอน
จัดการเรียนการสอน
5.2.2 การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดทำแผนการ
เรียนรู แผนการฝก และการจัดการเรียน
การสอนทั ้ ง ในสถานศึ ก ษา และสถาน
ประกอบการ
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องคประกอบในการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร

ตัวบงชี้

5.3 การประเมินผูเรียน

องคประกอบในการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู

ตัวบงชี้

ประเด็นพิจารณา
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ท ี ่ ส าย เทคโนโลยี ห รื อ สาย
ปฏิบัติการตองดำเนินการ 5
ประเด็น
5.2.4 การควบคุมหัวขอโครงงานพั ฒ นา
สมรรถนะวิชาชีพและการแตงตั้งอาจารย
ที่ป รึกษาให ส อดคล องกั บ โครงงานของ
ผูเรียน
5.3.1 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู  ต าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแหงชาติและทักษะปฏิบัติงาน การ
ประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ และการ
ประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษา

ประเด็นพิจารณา

5.3.3 การกำกับการประเมินการจั ด การ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ 5.4.1 ผลการดำเนินงานตามตัวบงชี ้การ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ดำเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ศึกษาแหงชาติ
ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏใน
เอกสาร หลักสูตรฉบับที่จัดการเรียนการ
สอนในขณะนั้น (คอศ.1) หมวดที่ 7
6.1 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร
กับสถานประกอบการโดย มีสวนรวมของ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู
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องคประกอบในการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร

ตัวบงชี้

ประเด็นพิจารณา
6.1.2 จำนวนสิ ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู  ที่
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอน
6.1.3 สถานประกอบการ
6.1.4 กระบวนการปรั บ ปรุ งตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

รวม

17 ตัวบงชี้
3.3 รายละเอียดการกำกับมาตรฐาน

องคประกอบที่1 การกำกับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่หลักสำคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษา
แหงชาติ โดยคำนึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยไดจัดทำ
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาด าน
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความ
ทัดเทียมกันและไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับต างๆ มาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันไดมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพเปนสวนหนึ่งของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาที่จะเปดดำเนินการหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตองใชเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฉบับปจจุบันเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว
ในการควบคุมกำกับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตาม ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีฉบับที่ประกาศใชในขณะนั้น
รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชในขณะนั้น ในระดับปริญญาตรี
จะพิจารณาตามเกณฑ5 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
- จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร
- คุณสมบัติอาจารยผูสอน
- การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
เกณฑการประเมิน
คุณลักษณะ
1. จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบ
- ไมนอยกวา 5 คน
หลักสูตร
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตรเทานั้น
- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติอาจารยผูรับ
- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมนอยกวา
ผิดชอบหลักสูตร
ตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด
สอน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 คน ตองมีประสบการณใน
ดานปฏิบัติการ
3. คุณสมบัติอาจารยประจำ
- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมนอยกวา
หลักสูตร
ตำแหนงผูชวยศาสตราจารยในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่ เปด
สอน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
- ไมจำกัดจำนวนและประจำไดมากกวา 1 หลักสูตร
4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน
- อาจารยประจำจะตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ
ดำรงตำแหน ง ทางวิ ช าการไม น  อ ยกว า ตำแหน ง ผู  ช  ว ยศาสตราจารย ใ น
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- อาจารยพิเศษ มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณในการทำงานที่เกี่ยวของกับวิชาชี พที่
เปดสอนไมนอยกวา 6 ปและมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดย
มีอาจารยประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ - ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออยางนอยทุก ๆ 5 ป
ระยะเวลาที่กำหนด
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เกณฑการประเมิน
ผลการประเมินตัวบงชี้ 1.1 กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง
ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐานและผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปนศูนย)
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด บัณฑิตระดับ
อุดมศึกษาจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสามารถ
ประยุกตใชความรูเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความ
สำนึก และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของสถาบันการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานในการกำกับและสงเสริมการดำเนินงานของสถาบัน
การอาชีวศึกษา ไดจัดทำมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต เชน กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2562 เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 เพื่อ
มุงเนนเปาหมาย การจัดการศึกษาที่ผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา ซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได รับ
คุณวุฒิแตละคุณวุฒิ และสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเขาใจไดตรงกันและ
เชื่อมั่นถึงผลลัพธการเรียนรูที่บัณฑิตไดรับการพัฒนาวามีคุณภาพ และมาตรฐาน คุณภาพของบัณฑิตในแตล ะ
หลักสูตรจะสะทอนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และกรอบคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแหงชาติโดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทำ มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานภาษาอังกฤษ
และมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งคุณภาพของบัณฑิตพิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก
ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2หรือเทียบเทา
ตัวบงชี้ที่ 2.4 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวบงชี้ที่ 2.5 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education : TQF) ไดมีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกำหนดไวในรูปเลม
รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 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
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จำนวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

ขอมูลประกอบ
จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 30 ของจำนวนบัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
การวัดคุณภาพของผูที่จะสำเร็จการศึกษาในดานวิชาชีพจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิ บ ั ต ิการ นั กศึ กษาต องเข า รั บการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งตองมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่ผาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น ๆ มีระดับความสามารถในการประกอบอาชีพทั้งดานความรู ทักษะ
และเจตคติในวิชาชีพนั้น ๆ ประกอบดวยการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในภาคการศึกษาสุดทายกอนสำเร็จ
การศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะตองสอบทั้งสองภาครวมกันไดไมต่ำกวาประกาศที่กำหนดใชในขณะนั้นจึงจะถือวาสอบ
ผานมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผานครั้งแรก เปนคะแนนระหวาง
0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณคารอยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผานครั้งแรก
=

จำนวนนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผานครั้งแรก
x 100
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
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2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
=

จำนวนนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผานครั้งแรก
x5
100

ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเทา
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
การสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ไดกำหนดไวในประกาศของคณะกรรมการการอุด มศึ กษา เรื่อง
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ที่
กำหนดใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดใหนักศึกษาทุกคน ทดสอบความรูภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบมาตรฐาน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที ่ ส ถาบั น สร า งขึ ้ น หรื อ ที ่ เ ห็ น สมควรจะนำมาใช ว ั ด สมิ ท ธิ ภ าพทางภาษาอั ง กฤษ (English
Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 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 เพื่อใหทราบระดับความสามารถของนักศึกษาแตละคน และใหสถาบันพิจารณานำผลการ
ทดสอบความรูทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษาหรือจัดทำเปนประกาศนียบัตร
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงค า ร อยละของนั กศึ กษาที่ส อบสมิ ทธิภ าพทางภาษาอังกฤษผ านเกณฑ ระดับ B2 หรื อ
เทียบเทา เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณคารอยละของนักศึกษาที่สอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผานเกณฑ ระดับ B2 หรือเทียบเทา
=

จำนวนนักศึกษาที่สอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผานเกณฑ ระดับ B2 หรือเทียบเทา
x 100
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

=

จำนวนนักศึกษาที่สอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผานเกณฑ ระดับ B2 หรือเทียบเทา
x5
40
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
การสอบมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ไดกำหนดไวในการพัฒนากำลังคนทางดานอาชีวะที่จะตองมีทักษะ
การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ ่ ง เป น ทั ก ษะของคนในศตวรรษที ่ 21 ทั ก ษะสารสนเทศ สื ่ อ และเทคโนโลยี
(Information, media and technology skills) ประกอบดวยการรูสารสนเทศ (Information
literacy) การรูสื่อ (Media literacy) และการรู ICT (ICT literacy) เปนทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล หรือ Digital Literacy ซึ่งเปนทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู
ในปจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร โทรศัพท แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน มาใชใหเกิด
ประโยชน สู งสุด ในการสื ่ อสาร การปฏิ บ ั ติ งาน และการท างานรว มกัน หรือพัฒ นากระบวนการท างานหรือ
ระบบงานในองคกรใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกลาวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ การใช
(Use) เขาใจ (Understand) การสราง (Create) เขาถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การวัดคุณภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัล จะวัดในภาคการศึกษาสุดทายกอนสำเร็จการศึกษา
ซึ่งนักศึกษาจะตองสอบไดไมต่ำกวารอยละ 70 จึงจะถือวาสอบผานมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ๆ
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลผานเกณฑ เปนคะแนน
ระหวาง 0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณคารอยละของนักศึกษาที่ผานเกณฑมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
=

จำนวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
x 100
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
=

จำนวนนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
x5
100
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขานั้น ๆ ที่ไดงานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มี
รายไดประจำภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สำเร็จ การศึกษาเมื่ อเทีย บกับบั ณฑิตที ่สำเร็จ การศึกษา ในป
การศึกษานั้น การนับการมีงานทำ นับกรณีการทำงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจำเพื่อ
เลี้ยงชีพตนเองได การคำนวณรอยละของผูมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาทั้งหมด ใหคำนวณ ทั้งผูที่ไดงานทำใหม
และผูเปลี่ยนตำแหนงงานหลังสำเร็จการศึกษา
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
=

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
x 100
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
=

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
x5
100

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ความสำเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยูกับปจจัยสำคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ตองใหความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งตองเปน
ระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา
และการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่จำเปน
สำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 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) ทักษะสำคัญที่คนสวนใหญใหความสำคัญมาก 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 และผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใตการ
ดำเนินการดังกลาวใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสำเร็จ แตละหลักสูตรจะมี
แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจำเปนตองมีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตร การกำหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือกขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มี
ความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อใหสามารถสำเร็จ
การศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
ในการรายงานการดำเนินการตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
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- การรับนักศึกษา สัดสวนการรับ และกระบวนการรับ
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ในการประเมินเพื่อทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมดที่ทำใหนักศึกษามีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
0
1
2
3
4
5
- ไมมีระบบ
- มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก
- ไมมีกลไก
- ไมมีการนำ
- มีการนำระบบ - มีการนำระบบ - มีการนำระบบ - มีการนำระบบ
ระบบกลไกไปสู กลไกไปสูการ กลไกไปสูการ กลไกไปสูการ กลไกไปสูการ
การปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
- ไมมีแนวคิด
- มีการประเมิน - มีการประเมิน - มีการประเมิน - มีการประเมิน
ในการกำกับ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไมมีขอมูล
- ไมมีการรับ
- มีการ
- มีการ
- มีการ
หลักฐาน
ปรุง/
ปรับปรุง/
ปรับปรุง/
ปรับปรุง/
พัฒนาระบวน พัฒนากระบวน พัฒนากระบวน พัฒนา
การ
การจากผลการ การจากผลการ กระบวนการ
ประเมิน
ประเมิน
จากผลการ
ประเมิน
- มีผลจากการ - มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
ชัดเจน
รูปธรรม
เปนรูปธรรม
- มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีโดย
หลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถให
เหตุผลอธิบาย
การเปนแนว
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0
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4

5
ปฏิบัติที่ดีได
ชัดเจน

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้
ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียมความพรอมทางการเรียน
แกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข สำเร็จการศึกษาไดตามแผนที่
กำหนด อัตราการลาออกกลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถใน
รูปแบบตาง ๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสำนึ ก
สาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคำปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ มีการวางระบบควบคุมดูแลการจัดทำ
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ระบบการปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถ
สำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา
การสรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหได
มาตรฐานสากล
ในการรายงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยางนอยใหครอบคลุม
ประเด็นตอไปนี้
- การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
- การควบคุมดูแลในการจัดทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (สัดสวนในการควบคุม
อาจารยตอนักศึกษาไมควรเกิน 1 : 15)
ในการประเมินเพื่อทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมดที่ทำใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จำเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต
เกณฑการประเมิน
0
1
- ไมมีระบบ
- มีระบบ กลไก
- ไมมีกลไก
- ไมมีการนำ
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
- ไมมีแนวคิด

2
- มีระบบ กลไก
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
- มีการประเมิน

3
- มีระบบ กลไก
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
- มีการประเมิน

4
- มีระบบ กลไก
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
- มีการประเมิน

5
- มีระบบ กลไก
- มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
- มีการประเมิน
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0
ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไมมีขอมูล
หลักฐาน

1

2
กระบวนการ

3
กระบวนการ

4
กระบวนการ

5
กระบวนการ

- ไมมีการรับ
ปรุง/
พัฒนาระบวน
การ

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน
เปนรูปธรรม

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม
0

1

2

3

4

5
- มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีโดย
หลักฐานเชิง
ประจักษ ย ื น ยั น
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถให
เหตุ ผ ลอธิ บ าย
การเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีได
ชัดเจน

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
ผลการประกันคุณภาพควรทำใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียนมีอัตราการคงอยูของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร และผลการจัดการขอ
รองเรียนของนักศึกษา
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ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน
ในประเด็นตอไปนี้
- การคงอยู
- การสำเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
หมายเหตุ
: การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเปนการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
นักศึกษาตอกระบวนการ ที่ดำเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงชี้ที่ 3.1 และ 3.2
: อัตราการคงอยูของนักศึกษาคิดจากจำนวนนักศึกษาที่เขาในแตละรุน ลบดวยจำนวนนักศึกษา
ที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาที่ประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานที่ทำงานของนักศึกษา
: การสำเร็จการศึกษาใชขอมูล 3 รุนตอเนื่อง
: การคิดรอยละของนักศึกษาที่ยังคงอยูของแตละรุน และอัตราการสำเร็จการศึกษา ใชสูตร
การคงอยู =

จำนวนนักศึกษารับเขาศึกษา − จำนวนผูลาออกและคัดชื่อออก
x 100
จำนวนนักศึกษาที่รับเขาศึกษาทั้งหมด

การสำเร็จการศึกษา =
เกณฑการประเมิน
0
1
- ไมมีการ
- มีการรายงาน
รายงานผลการ ผลการดำเนิน
ดำเนินการ
การเปนบาง
เรื่อง

จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
x 100
จำนวนนักศึกษาที่รับเขาศึกษาทั้งหมด

2
- มีการรายงาน
ผลการดำเนิน
การครบทุกเรื่อง
ตามคำอธิบาย
ใน
ตัวบงชี้

3
- มีการรายงาน
ผลการดำเนิน
การครบทุก
เรื่องตาม
คำอธิบายใน
ตัวบงชี้
- มีแนวโนมผล
การดำเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง

4
- มีการรายงาน
ผลการดำเนิน
การครบทุก
เรื่องตาม
คำอธิบายใน
ตัวบงชี้
- มีแนวโนมผล
การดำเนินงาน

5
- มีการรายงาน
ผลการดาเนิน
การครบ
ทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บงชี้
- มีแนวโนมผล
การดำเนินงานที่
ดีขึ้นในทุกเรื่อง
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0

1

2

3
เรื่อง

4
ที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง

5
- มีผลการ
ดำเนิน
งานที่โดดเดน
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้น
ในสถาบันกลุม
เดียวกันโดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถให
เหตุผล
อธิบายวาเปน
ผล
การดำเนินงานที่
โดดเดนอยาง
แทจริง

องคประกอบที่ 4 อาจารย
อาจารยเปนปจจัยปอนที่สำคัญของการผลิตบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาตองมีการออกแบบระบบการ
บริหารและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา
วิสัยทัศน ของสถาบันและของหลักสูตร สงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ โดย
กำหนดนโยบาย แผนระยะยาว กิจกรรม และการดำเนินงานตลอดจนการกำกับดูแล การพัฒนาคุณภาพอาจารย
การวางระบบบริหารและพัฒนาอาจารยเปนการ
ดำเนินงานเพื่อใหไดอาจารย ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้น มีการวางแผน การ
ลงทุนงบประมาณ และทรัพยากรเพื่อใหอัตรากำลังอาจารยมีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่รับเขาใน
หลักสูตร มีจำนวนอาจารยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณที่เหมาะสมกับ
การผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทาง
วิชาการ อยางตอเนื่ององคประกอบดานอาจารย เริ่มดำเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพ
อาจารยและผลลัพธที่เกิดกับอาจารย ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
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องคประกอบดานอาจารยเริ่มดำเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารย และผลลัพธ
ที่เกิดกับอาจารยใหพิจารณาจากตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกำหนดเกณฑคุณสมบัติอาจารย
ที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม
โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาวเพื่อใหไดอาจารยที่ มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มีการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแล และการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย ในการรายงานการ
ดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการ หรือ แสดงผลการดำเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็น
ตอไปนี้
- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานทั้งหมด
ที่ทำใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและตำแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารยเพื่อสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
0
1
2
3
- ไมมีระบบ
- มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก
- ไมมีกลไก
- ไมมีการนำ
- มีการนำระบบ - มีการนำระบบ
ระบบกลไกไปสู กลไกไปสูการ กลไกไปสูการ
การปฏิบัติ/

4
5
- มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก
- มีการนำระบบ - มีการนำระบบ
กลไกไปสูการ กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
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0

1
ดำเนินงาน

- ไมมีแนวคิด
ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไมมีขอมูล
หลักฐาน

2
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ

3
4
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
- มีการประเมิน - มีการประเมิน
กระบวนการ
กระบวนการ

5
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ

- ไมมีการรับ
ปรุง/
พัฒนาระบวน
การ

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน
เปนรูปธรรม

- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม

0

1

2

3

4

5
- มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีโดย
หลักฐานเชิง
ประจักษ ย ื น ยั น
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถให
เหตุ ผ ลอธิ บ าย
การเปนแนว
ปฏิบัติที่ดีได
ชัดเจน
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนำเขา
คำอธิบายตัวบงชี้
การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทำใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ
โดยทำใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปดสอน และมีประสบการณดาน
ปฏิบัติการในสถานประกอบการที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะทอนจาก
วุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย
- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณดานปฏิบัติการในสถานประกอบการ
- รอยละผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณดานปฏิบัติการในสถานประกอบการ
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเปนการจัดการการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการท างานรวมกับสถานประกอบการที่เกิด
ประโยชนกับสถานประกอบการหรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยีหรืองานสรางสรรคด าน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ ยวข องกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญ ในการผลิตบัณฑิตสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณดานปฏิบัติการ
ในสถานประกอบการที่เพียงพอและเหมาะสมกับสาขาวิชาของหลักสูตรนั้น ๆ
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคา รอยละของอาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณดานปฏิบัติการในสถาน
ประกอบการเปนคะแนนระหวาง 0-5 เมื่อคะแนนเต็ม 5 คะแนน = รอยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณค า ร อ ยละของอาจารย ผ ู  ร ั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที ่ ม ี ป ระสบการณ ด  า นปฏิ บ ั ต ิ ก ารในสถาน
ประกอบการ
=

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณดานปบัติการในสถานประกอบการ
x 100
จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

=

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณดานปบัติการในสถานประกอบการ
x5
80
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หมายเหตุ : ไมนับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มาจากสถานประกอบการ
รอยละผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สำคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดสรางสรรคขึ้น
เพื่อความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคาสมควรสงเสริมใหมีการ
เผยแพรและนำไปใชประโยชนเชิงวิชาชีพและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอาจอยูในรูปแบบของ
บทความวิจัย บทความวิชาการ งานสรางสรรคสิ่งประดิษฐ งานนวัตกรรม งานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองเผยแพรผลงานทางวิชาการผานเวทีวิชาการ วารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 หรือ 2 ตามประกาศของ ก.พ.อ.ทุกปการศึกษา
เกณฑการประเมิน
คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่
กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 คะแนน = รอยละ 20 ขึ้นไป
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
=

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
x 100
จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
=

คาน้ำหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

คารอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
x5
20

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ
ก.พ.อ. แตสถาบัน
นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่
2
- บทความวิ จ ั ย หรื อบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตาม
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คาน้ำหนัก

1.00

ระดับคุณภาพ
ประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป (ซึ่งไมอยูใน eall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว

คาน้ำหนัก

ระดับคุณภาพ
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ
*หมายเหตุ : บทความที่ตีพิมพในรายการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการตองเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ
การตีพิมพตองเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
การกำหนดคุณภาพงานสรางสรรค
คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ
0.20
สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานสื่อ
เล็กทรอนิกส Online
0.40
สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
0.60
สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.80
สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
1.00
สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียนนานาชาติ
*หมายเหตุ : ผลงานตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมน อยกว า 3 คน โดยมีคน
ภายนอกสถาบันรวมพิจารณา
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
ผลการประกันคุณภาพ ตองนำไปสูการมีอัตรากำลังอาจารยที่มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา ที่
รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรในการ รายงาน
การดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน ในประเด็นตอไปนี้
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- การคงอยูของอาจารย
- ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของอาจารย
ในการประเมินเพื่อทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมดที่เกิดกับอาจารย
เกณฑการประเมิน
0
- ไมมีการ
รายงานผลการ
ดำเนินการ

0

1
- มีการรายงาน
ผลการดำเนิน
การเปนบาง
เรื่อง

1

2
- มีการรายงาน
ผลการดำเนิน
การครบทุกเรื่อง
ตามคำอธิบาย
ใน
ตัวบงชี้

2

3
- มีการรายงาน
ผลการดำเนิน
การครบทุกเรื่อง
ตาม คำอธิบาย
ใน ตัวบงชี้

4
- มีการรายงาน
ผลการดำเนิน
การครบทุกเรื่อง
ตาม คำอธิบาย
ใน ตัวบงชี้

- มีแนวโนมผล
การดำเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เรื่อง

- มีแนวโนมผล
การดำเนินงาน
ที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง

3

4

5
- มีการรายงาน
ผล การ
ดำเนินการครบ
ทุกเรื่องตาม
คำอธิบายในตัว
บงชี้
- มีแนวโนมผล
การดำเนินงานที่
ดีขึ้นในทุกเรื่อง
- มีผลการ
ดำเนิน
งานที่โดดเดน
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้น

5
ในสถาบันกลุม
เดียวกันโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผล
อธิบายวาเปนผลการ
ดำเนินงานที่
โดดเดนอยางแทจริง
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการพิจารณาความสอดคลองจากสำนักงาน
ปลั ด กระทรวงการอุ ดมศึกษา วิ ทยาศาสตร วิจ ัย และนวัตกรรม และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผ ูบ ริห ารตอง
รั บ ผิ ดชอบในการควบคุ มกำกั บ การบริ ห ารจัดการหลักสูตรให มีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลอย างต อเนื ่ อ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการ 3 ดานที่สำคัญ คือ
(1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร
(2) การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน
(3) การประเมินผูเรียน
ระบบประกั นคุณภาพในการดำเนิน การหลั กสู ตรประกอบดวย หลักสูตร การเรียนการสอน และการ
ประเมินผูเรียน เพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา และประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ พ.ศ.2562 กำหนด ตัวบงชี้ในการประเมินตองใหความสำคัญกับการกำหนดรายวิชา ที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย
ตอบสนองความกาวหนาทางอุตสาหกรรมทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวาง
ระบบผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาซึ่งตองเปนบุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักศึกษาเปนสำคัญ และ
สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบนี้พิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้
แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการพิจารณาความสอดคลองจากสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แลว ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกำกับการจัดการรายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคลองกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมและความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการ
เปดรายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและความตองการของ
สถานประกอบการเปนสำคัญ
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ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใดใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมดที่ทำใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ
เกณฑการประเมิน
0
1
2
3
4
5
- ไมมีระบบ
- มีระบบ
- มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก
กลไก
- ไมมีกลไก
- ไมมีการนำ - มีการนำระบบ - มีการนำระบบ - มีการนำระบบ - มีการนำระบบ
ระบบกลไก กลไกไปสูการ กลไกไปสูการ กลไกไปสูการ กลไกไปสูการ
ไปสู การ
ปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
- ไมมีแนวคิด
- มีการประเมิน - มีการประเมิน - มีการประเมิน - มีการประเมิน
ในการกำกับติด
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
ตามและ
ปรับปรุง
- ไมมีขอมูล
- ไมมีการรับ
- มีการ
- มีการ
- มีการปรับปรุง/
หลักฐาน
ปรุง/
ปรับปรุง/
ปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
พัฒนาระบวน พัฒนากระบวน พัฒนากระบวน การจากผลการ
การ
การจากผลการ การจากผลการ ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
- มีผลจากการ - มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม
ชัดเจนเปน
รูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีโดยหลักฐาน
เชิง
ประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผล
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5
อธิบายการเปน
แนวปฏิบัติที่ดี
ไดชัดเจน

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้
หลักสูตรตองใหความสำคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรูความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายใหสอนในวิชานั้น ๆ เพื่อใหนักศึกษา
ไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง ตองใหความสำคัญกับการกำหนดโครงงาน
การกำหนดอาจารยที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับโครงงาน และใหนักศึกษาไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตองสามารถใหคำปรึกษาตั้งแตกระบวนการพัฒนา
หัวขอจนถึงการทำโครงงาน และการเผยแพรผลงานวิจัย จนสำเร็จการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตาม
โครงสรางหลักสูตรที่กำหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตาง
ประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพการ
เรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทำใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลา และในสถานที่ใดก็ได
ผูสอนมีหนาที่เปนผูอำนวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรูเปนตน
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน
ในอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- การกำหนดผูสอน
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การจัดทำแผนการเรียนรู แผนการฝกและการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตอง
ดำเนินการ ดังนี้
1) สภาบันการอาชีวศึกษาตองใหความสำคัญกับการฝกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี
โดยความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด
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2) สถาบันการอาชีวศึกษาตองจัดเตรียมความพรอมในดานอาคารสถานที่ ครุภัณฑ

คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในแตละลักษณะการผลิต
และการพัฒนาผูเรียน
3) สถาบันการอาชีวศึกษาตองกำหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะใหตรงตามศักยภาพของผูเรียน และระดับคุณวุฒิของแตละประเภท
วิชาและสาขาวิชา
4) สถาบันการอาชีวศึกษาตองจัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูสูการปฏิบัติโดยให
ผูเรียนจัดทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน
5) สถาบันการอาชีวศึกษาตองสงเสริม สนับสนุนใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมสมรรถนะ
แกนกลางและสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝงจิตสำนึกและจิตอาสา
เสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลกในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย อนุรักษ
สิ่งแวดลอม สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ สงเสริมการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สงเสริมใหผูเรียนทำงานโดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทำประโยชนตอชุมชนและสังคม
- การควบคุมหัวขอโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาให
สอดคลองกับโครงงานของผูเรียน
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานทั้งหมด
ที่ทำใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย
เกณฑการประเมิน
0
1
2
3
4
5
- ไมมีระบบ
- มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก
- ไมมีกลไก
- ไมมีการนำ
- มีการนำระบบ - มีการนำระบบ - มีการนำระบบ - มีการนำระบบ
ระบบกลไกไปสู กลไกไปสูการ กลไกไปสูการ กลไกไปสูการ กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/
การปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
- ไมมีแนวคิด
- มีการประเมิน - มีการประเมิน - มีการประเมิน - มีการประเมิน
ในการกำกับติด
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
ตามและ
ปรับปรุง
- ไมมีขอมูล
- ไมมีการรับ
- มีการ
- มีการ
- มีการ
หลักฐาน
ปรุง/
ปรับปรุง/
ปรับปรุง/
ปรับปรุง/
พัฒนากระบวน พัฒนากระบวน พัฒนากระบวน
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2
พัฒนาระบวน
การ

3
การจากผลการ
ประเมิน

4
การจากผลการ
ประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม

5
การจากผลการ
ประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม
- มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีโดย
หลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถให
เหตุผลอธิบาย
การเปนแนว
ปฏิบัติที่ดี
ไดชัดเจน

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้
การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหขอมูลสารสนเทศที่เปน
ประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูส อน และนำไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (Assessment
for learning) การประเมินที่ทำใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนำผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหมจนเกิดการเรียนรู (Assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใช
เพื่อจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมิน เพื่อจุดมุงหมายสองประการแรกดวย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมิน
ต องให ความสำคั ญกั บ การกำหนดเกณฑ การประเมิน มีการกำกับ ใหมีการประเมินตามสภาพจริง (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
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมดที่ทำใหกระบวนการประเมินผูเรียนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การใชวิธีการประเมิน
ที่หลากหลาย มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนทำใหผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย
เกณฑการประเมิน
0
1
2
3
4
5
- ไมมีระบบ
- มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก
- ไมมีกลไก
- ไมมีการนำ
- มีการนำระบบ - มีการนำระบบ - มีการนำระบบ - มีการนำระบบ
ระบบกลไกไปสู กลไกไปสูการ กลไกไปสูการ กลไกไปสูการ กลไกไปสูการ
การปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
- ไมมีแนวคิด
- มีการประเมิน - มีการประเมิน - มีการประเมิน - มีการประเมิน
ในการกำกับติด
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
ตามและ
ปรับปรุง
- ไมมีขอมูล
- ไมมีการรับ
- มีการ
- มีการ
- มีการ
หลักฐาน
ปรุง/
ปรับปรุง/
ปรับปรุง/
ปรับปรุง/
พัฒนาระบวน พัฒนากระบวน พัฒนากระบวน พัฒนากระบวน
การ
การจากผลการ การจากผลการ การจากผลการ
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
- มีผลจากการ - มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
ชัดเจนเปน
รูปธรรม
รูปธรรม
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0

1

2

3

4

5
- มีแนวทาง
ปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ด ี โ ดย
หลักฐานเชิง
ประจักษ ย ื น ยั น
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
ส า ม า ร ถ ใ ห
เหตุ ผ ลอธิ บ าย
การเปนแนว
ปฏิบัติที่ดี
ไดชัดเจน

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
ผลการดำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้การดำเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับ อุ ดมศึ กษาที่ ปรากฏในหลักสู ตร (คอศ.1) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตล ะ
หลักสูตรดำเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดำเนินงานประจำป
ในแบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (คอศ.6)
เกณฑการประเมิน
มีการดำเนินงาน
- รอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5
- รอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75
- รอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.50
- รอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.00
- รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50
- นอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0
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องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ในการดำเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูซึ่ง
ประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอม ดานการ
ใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ สถานประกอบการ หองทำวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาที่สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษา
สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนด ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยให
พิจารณาจากตัวบงชี้ตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
- ระบบการดำเนินงานของหลักสูตรกับสถานประกอบการโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
- สถานประกอบการ
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้
ความพร อมของสิ ่ งสนั บ สนุ นการเรีย นการสอนมีห ลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน
ห องเรี ย น ห องปฏิ บ ั ติ การ สถานประกอบการ ที ่ พั กนั กศึ กษาในสถานประกอบการ ความพร อมของอุ ป กรณ
เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด
หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพวารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้
ตองมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย
ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
- ระบบการดำเนินงานของหลักสูตรกับสถานประกอบการโดยมีสวนรวมของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
- สถานประกอบการ
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
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สนับสนุนการเรียนรู
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จำเปนตอการเรียนการสอน และสงผลใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล
เกณฑการประเมิน
0
1
2
3
- ไมมีระบบ
- มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ
กลไก
- ไมมีกลไก
- ไมมีการนำ
- มีการนำระบบ - มีการนำ
ระบบกลไกไปสู กลไกไปสูการ ระบบ กลไก
การปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/
ไปสูการ
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
- ไมมีแนวคิด
- มีการประเมิน - มีการ
ในการกำกับติด
กระบวนการ
ประเมิน
ตามและ
กระบวนการ
ปรับปรุง
- ไมมีขอมูล
- ไมมีการรับ
- มีการ
หลักฐาน
ปรุง/
ปรับปรุง/
พัฒนาระบวน พัฒนา
การ
กระบวน
การจากผล
การ
ประเมิน

4
- มีระบบ
กลไก
- มีการนำ
ระบบ กลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน
- มีการ
ประเมิน
กระบวนการ
- มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวน
การจากผลการ
ประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม

5
- มีระบบ กลไก
- มีการนำระบบ กลไก
ไปสูการ ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดย
หลักฐานเชิง
ประจักษยืนยันและ
กรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบาย
การเปนแนวปฏิบัติที่ดี
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
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานดานผลลัพธ
ผูเรียน

มาตรฐานที่ 3 ดาน
การบริหารวิชาการ

มาตรฐานที่ 4 ดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย

มาตรฐานที่ 2 ดาน
การวิจัยและ
นวัตกรรม

มาตรฐานที่ 5 ดาน
การบริหารจัดการ

รูปที่ 4 5 มาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
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3.3.1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
มาตรฐาน
ตัวบงชี้
เกณฑการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 ดาน
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
ผลลัพธผูเรียนเปนบุคคลที่ โดยรวม
ที่สถาบันรับผิดชอบ
มีความรู ความสามารถ
1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิต
และความรอบรูดานตาง ๆ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จากผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดเสีย ทุก
เปนผูรวมสรางสรรค
แหงชาติ พ.ศ. 2561 และเกณฑ
หลักสูตรใน
นวัตกรรม มี
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ สถาบัน
ทักษะศตวรรษที่ 21 และ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
เปนพลเมืองที่เขมแข็ง
ปฏิบัติการ พ.ศ.2562
ประกอบดวย 7 ตัวบงชี้ 1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม รอยละของผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
และงานวิจัยของนักศึกษาและ
และงานวิจัยของนักศึกษาและผูสำเร็จ
ผูสำเร็จการศึกษา
การศึกษา
1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรใน
รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่
สถาบันที่
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก
ประเมิน มาตรฐานวิชาชีพผานใน
ครั้งแรก
1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรใน
รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่
สถาบันที่สอบผานสมิทธิภาพทาง สอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ
ภาษาอังกฤษ
B2 หรือเทียบเทา
ระดับ B2 หรือเทียบเทา
มาตรฐาน
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธ 1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรใน
ผูเรียน (ตอ)
สถาบันที่สอบผานการประเมิน
มาตรฐานดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
1.7 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะ
เสริมสรางการเปนพลเมืองที่
เขมแข็ง

เกณฑการพิจารณา
รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่
สอบผานการประเมินมาตรฐานดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
ปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะ เสริมสรางการ
เปน
พลเมืองที่เขมแข็ง
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2 ดานการ
วิจยั และนวัตกรรม
ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ 3 ดานการ
บริการวิชาการ
ประกอบดวย 1 ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 4 ดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทยประกอบดวย 1
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 5 ดานการ
บริหารจัดการ
ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้

ตัวบงชี้
2.1 ระบบ กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2.2 เครือขายความรวมมือการ
สนับสนุนงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย
ประจำสถาบัน
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม

เกณฑการพิจารณา
เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ

5.1 การบริหารงาน ตามพันธกิจ
เอกลักษณและอัตลักษณของ
สถาบัน
5.2 ความรวมมือกับภาค
ประกอบการ
5.3 ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ

รอยละของผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจำสถาบัน
เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ
เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ

มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย จำเปนตองมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนมีความรูทั้งในดานวิชาการ วิชาชีพ มีคุณลักษณะตามที่
หลักสูตรกำหนด โดยที่ผูสำเร็จการศึกษาจะมีคุณสมบัติอยางนอย 3 ดาน ดังนี้
1) เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูในดานตาง ๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ ความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเปนผูมีคุณธรรม ความ
เพียร มุงมั่น บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
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2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตาง ๆ
เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะการเปนผูประกอบการ รูเทากันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของ
โลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3) เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคาและรักษความเปน
ไทย รวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม
และประชาคมโลก ซึ่งผลลัพธในดานผูเรียนจะพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2561 และ
เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562
ตัวบงชี้ที่ 1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผูสำเร็จ
การศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก
ตัวบงชี้ที่ 1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ B2
หรือเทียบเทา
ตัวบงชี้ที่ 1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ตัวบงชี้ที่ 1.7 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะ เสริมสรางการเปนพลเมือง
ที่เขมแข็ง
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ใหบัณฑิตมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 สถาบันมีการดำเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรในสถาบันซึ่งมีองคประกอบ
สำคัญไดแก การกำกับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตรการเรียน การสอน การประเมินผูเรียน และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งผลการดำเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบันสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตใน
หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ จากคะแนนเต็ม 5
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สูตรการคำนวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

หมายเหตุ
: หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน และมีนักศึกษาตกคาง แตยังไมไดรับอนุมัติ โดยคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ใหปดโดยสมบูรณ ตองนำมาคำนวณดวย
: หลักสูตรที่ไมมีการจัดการเรียนการสอน แตยังไมไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ใหปดโดยสมบูรณ ตองนำมาคำนวณดวย
ตัวบงชี้ที่ 1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2561 และ
เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai
Qualifications Framework for Higher Education :TQF) และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ไดมีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตร
กำหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู 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
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิตจากทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ จากคะแนนเต็ม 5
สูตรการคำนวณ
คะแนนที่ได =

ผลรวมคะแนนฉลี่ยที่ไดจากการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ
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ตัวบงชี้ที่ 1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เปนการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับ
เทคโนโลยีที่เนนการเรียนรูสูการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาใหเปนบุคคลที่มีความสามารถในการ
บูรณาการศาสตรเพื่อพัฒนาหรือแกปญหา มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และของโลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับตนเองและชุมชนไดและผูสำเร็จการศึกษาจึงตอง
ประมวลความรูและทักษะตาง ๆ เพื่อจัดทำผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและ
เผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งผลงานอาจประกอบดวยผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้นี้จะเปน การประเมิน คุณภาพของผลงานของนักศึกษาหรื อผูสำเร็ จการศึ กษาในระดับปริ ญญาตรีส าย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
เกณฑการประเมิน
แปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองานวิจัยของนักศึกษา และ
ผูสำเร็จการศึกษา เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 50
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองานวิจัยของนักศึกษา
และผูสำเร็จการศึกษาที่เผยแพรตอสาธารณะชน
=

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองานวิจัยของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษา
x 100
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาทั้งหมด
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมหรืองานวิจัยที่เผยแพรตอผูสำเร็จการศึกษา
x5
50
การกำหนดคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ระดับคุณภาพ
คาน้ำหนัก
0.2
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.4
- บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
0.6
- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2
=
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ระดับคุณภาพ
คาน้ำหนัก
0.8

1.0

- บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ
ก.พ.อ. แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
- 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 หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
0.6
สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.8
สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
1.0
สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียนนานาชาติ
ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
*หมายเหตุ :
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกัน และนับในตัวบงชี้นี้แลวสามารถนำไปนับใน
ตัวบงชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย
2. ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการ
ประเมินนั้น ๆ
3. ในกรณีที่ไมมีผูสำเร็จการศึกษาไมพิจารณาในตัวบงชี้
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ตัวบงชี้ที่1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
การวัดคุณภาพของผูที่จะสำเร็จการศึกษาในดานวิชาชีพจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิ บ ั ต ิการ นั กศึ กษาต องเข า รั บการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพซึ่งตองมีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ที่ผ าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น ๆ มีระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพทั้งดานความรู ทักษะ
และเจตคติในวิชาชีพนั้น ๆ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจะดำเนินการไดเมื่อลงทะเบียนครบทุกรายวิชากอนสำเร็จ
การศึกษา
เกณฑการประเมิน
แปลงคารอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก
เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณคารอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก
=

จำนวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผานครั้งแรก
x 100
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่เขาสอบ

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
=

คารอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก
x5
100

ตัวบงชี้ที่1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือ
เทียบเทา
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
สถาบันการอาชีวศึกษาจัดใหมีการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยจัดใหนักศึกษาทุกคนทดสอบ
ความรูภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับ อุด มศึ กษาที ่สถาบันสรางขึ ้นหรือแบบทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษอื่น ๆ หรือที่เห็นสมควรจะนำมาใชวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถ
เทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่นที่
เที ย บเท า เช น EF SET คะแนนระหว า ง 51–60 IELTS คะแนนระหว า ง 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
=

จำนวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผานเกณฑ
x 100
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่เขาสอบ

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

=

คารอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ หรือเทียบเทา
x5
40

ตัวบงชี้ที่ 1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
สถาบันจัดใหมีการประเมิน มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ไดกำหนดไวในการพัฒ นากำลังคนด าน
อาชีวศึกษา เกี่ยวกับทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ของคนในศตวรรษที่ 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
รอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณคารอยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล
=
=

จำนวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
x 100
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่เขาสอบ
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คารอยละของนักศึกษา"ทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานการประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
x5
100

ตัวบงชี้ที่ 1.7 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะ เสริมสรางการเปนพลเมือง
ที่เขมแข็ง
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
สถาบันการอาชีวศึกษาสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของนักศึกษา เพื่อใหเปนพลเมืองที่เขมแข็งมีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รู
คุณคา รักษความเปนไทยรวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืน ทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน และประชาคมโลก โดยจัดใหมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะ เสริมสราง
การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง โดยทุกกิจกรรมตองมีวัตถุประสงค งบประมาณ ระยะเวลา กลุมผูเขารวมโครงการและ
ผลการประเมินกิจกรรม
เกณฑการประเมิน
โดยการแปลงคารอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะ เสริมสรางการเปน
พลเมืองที่เขมแข็ง เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100
สูตรการคำนวณ
1. คำนวณคารอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะ เสริมสรางการเปน
พลเมืองที่เขมแข็ง
=

จำนวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตส านึกตอสาธารณะเสริมสรางการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
x 100
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
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2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
=

คารอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะเสริมสรางการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
x
100

มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการอาชีว ศึ กษา มีผลงานวิจัยที่ เปน การสรางและประยุ กตใช องค ความรู ใหม งานสรางสรรค
สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดลอม ตามศักยภาพ และอัตลักษณของแตละสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการอาชีวศึกษา
องคกรภาครัฐและเอกชน ผลงานวิจัย งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ที่
ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถสรางโอกาส มูลคาเพิ่ม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดซึ่งมาตรฐานดานการวิจัยและนวัตกรรมจะพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เครือขายความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำสถาบัน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้
สถาบันการอาชีวศึกษามีการบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีการประยุกตใชองคความรูใหม การสรางสรรคนวัตกรรมหรือ ทรัพยสินทางปญญาที่
เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ที่เปน
ระบบและมีกลไก สงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการ สนับสนุนด
านการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร
สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคล ทรัพยากร การเงิน
เครื่องมือ อุปกรณที่เกี่ยวของตาง ๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญกําลังใจแกอาจารยอยางเหมาะสม มีระบบและ
กลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่
สามารถนําไปใชประโยชนได
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เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรือ zลงาน
ทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
ในประเด็นตอไปนี้
2.1 หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให
คำปรึกษา (Co-Learning Space) และสนั บ สนุน การวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ
2.2 ห องสมุ ดหรื อแหล งค น ควาขอมูล สนับ สนุน การวิจ ัย หรือผลงานทางวิช าการ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
2.3 สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ
2.4 กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรครวมกับภาคประกอบการ เชน
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ คูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสรางขวัญและกำลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ดีเดน
6. มีระบบและกลไก เพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ 3- มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
1ขอ
2 ขอ
4ขอ
5 ขอ
6 ขอ
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 เครือขายความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้
สถาบันการอาชีวศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม งานสรางสรรค ระหวางสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือ
ตางประเทศอยางตอเนื่อง
เกณฑมาตรฐาน
1. สถาบันจัดทำแผนสงเสริมความรวมมือ การสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมระหวางสถาบัน กับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
2. สถาบันสรางเครือขายความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหวางสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
3. สถาบันดำเนินการพัฒนางานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับเครือขายความ
รวมมือระหวางสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
4. สถาบันประเมินความสำเร็จของความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหวางสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
5. นำผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหวางสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
ตามขอ1
ตามขอ1-2
ตามขอ 1-3
ตามขอ1-4
ตามขอ1-5
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ
คำอธิบายตัวบงชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำสถาบันซึ่งไดแก งานวิจัย งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐและ นวัตกรรม
ตาง ๆ ที่ไดสรางสรรคขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และการพัฒนา องคความรูอยาง
ตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนำไปใชประโยชนทั้งเชิง วิชาชีพและการแขงขัน
ของประเทศ ผลงานทางวิชาการดังกลาวอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทาง วิชาการที่ตีพิมพในรายงาน
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจ ารณา
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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
=
x 100
จ านวนอาจารยประจ าสถาบันทั้งหมด
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำสถาบัน
x5
20
การกำหนดคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศของ กพอ.)
คาน้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ
ก.พ.อ. แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
กลุมที่ 2
0.80
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยู ใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศ
ใหทราบเปนการทั่วไป (ซึ่งไมอยูใน eall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1
1.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตำแหนงทางวิชาการแลว
=
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คาน้ำหนัก

ระดับคุณภาพ
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการ
แลว
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนง
ทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ

*หมายเหตุ : บทความที่ตีพิมพในรายการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการตองเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ
การตีพิมพตองเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส
การกำหนดคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้
คาน้ำหนัก
ระดับคุณภาพ
0.2
สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
ผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส Online
0.4
สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
0.6
สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.8
สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
1.0
สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียนนานาชาติ
*หมายเหตุ : ผลงานตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมีคนภายนอก
สถาบันรวมพิจารณา
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
สถาบันการอาชีวศึกษาจัดใหมีการบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามอัตลักษณของแตละสถาบัน โดยการศึกษาความตองการ
ของกลุมเปาหมายมาจัดทำแผนบริการวิชาการทั้งการบริการวิชาการที่ทำใหเกิดรายได และการบริการ
วิชาการที่สถาบันจัดทำขึ้นเพื่อสรางประโยชนแกชุมชน และสังคม มีการบริหารจัดการที่ประสานความ
รวมมือระหวางสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกเชน มีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบไดอันจะ
นำไปสูความเขมแข็งและความยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ การใหบริการทางวิชาการ
นอกจากจะเปนการท าประโยชนใหกับชุมชนและสังคมแลว สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ กลาวคือ
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เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะน าไปสูการพัฒนาหลักสูตรและการบูรณาการเพื่อใชประโยชน
ในดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ในดานการบริการวิชาการจะพิจารณาจากตัวบงชี้ 1 ตัวบงชี้ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้
สถาบันการอาชีวศึกษาดำเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม สถาบันการอาชีวศึกษาควร
คำนึงถึงกระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย
นำมาจัดทำแผนบริการวิชาการประจำปทั้งการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนและ
สังคม มีการประเมินความสำเร็จและนำผลมาปรับปรุงแผนงาน เพื่อพัฒนาดานการบริการวิชาการและวิชาชีพแก
สังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน มีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบไดอันจะนำไปสูความเขมแข็งและความยั่งยืนของ
ผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
เกณฑมาตรฐาน
1. กำหนดชุมชน หรือองคกรเปาหมายของการใหบริการแกสังคมโดยความรวมมือของหนวยงาน
ตาง ๆ ในสถาบัน
2. จัดทำแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยความมีสวนรวมและสอดคลองกับความตองการของชุมชน
และสังคม
3. ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมตามแผนที่กำหนด
4. ประเมินความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการและชุมชนหรือองคกรเปาหมาย ไดรับ
การพัฒนาและมีความเขมแข็ง มีหลักฐานปรากฏชัดเจน
5. นำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม
6. องคกรหรือชุมชนตามเปาหมายมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
ตามขอ1
ตามขอ1-2
ตามขอ 1-3
ตามขอ1-4
ตามขอ1-5
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มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
สถาบันการอาชีวศึกษามีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนำไปสูการสืบสาน
สรางสมความรูและความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย การปรับและประยุกตใชศิลป
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถิ่นไดอยางเหมาะสม กอใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย สรางโอกาสและ
มูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในมาตรฐานนี้พิจารณาจากตัวบงชี้ 1
ตัวบงชี้ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเปนไทย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเปนไทย
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้
สถาบันการอาชีวศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศาสนาศิลปะ
วัฒนธรรม และความเปนไทยโดยคำนึงถึงสิ่งแวดลอม บริบทและอัตลักษณของสถาบัน รวมทั้งการอนุรักษฟนฟูสืบ
สาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาท องถิ ่นตามจุ ดเนน ของสถาบัน อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผ ล
ก อให เ กิ ด ความภู มิ ใจในความเป น ไทย หรือการสรางโอกาสและมูล คา เพิ่ มให กับ ผูเ รีย น ชุ มชน สั งคมและ
ประเทศชาติ
เกณฑมาตรฐาน
1. จัดทำแผนดานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเปนไทยและกำหนดตัวบงชี้วัด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดำเนินการไดตามแผน
2. ดำเนินการตามแผนงาน โครงการดานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเปนไทย
3. ประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและความเปนไทย
4. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ความเปนไทย
5. เผยแพรองคความรูและกิจกรรมหรือการบริการดานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเปน
ไทยตอสาธารณชน และสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
ตามขอ1
ตามขอ1-2
ตามขอ 1-3
ตามขอ1-4
ตามขอ1-5
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มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
สถาบันการอาชีวศึกษาตองใหความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภาสถาบันทำหนาที่ในการ
กำกับดูแลการทำงานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันการอาชีวศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ
ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูลการบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมดที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบทและอัตลักษณของแตละสถาบันโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) สถาบันการอาชีวศึกษามีการผลิตบัณฑิตที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมี
คุณลักษณะอัน พึงประสงค ตอบสนองยุ ทธศาสตรช าติ และความต องการที ่หลากหลายของประเทศ ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
2) สถาบันการอาชีวศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน ตลอดจนมีการบริหารจัดการ
บุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความหลากหลายและความเปนอิสระทาง
วิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุนคลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได
3) สถาบันการอาชีวศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับใหการจัด
การศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื ่ อ ง
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 มาตรฐานในดานการบริหารจัดการจะพิจารณาจากตัวบงชี้ 3 ตัวบงชี้ดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ และอัตลักษณของสถาบัน
ตัวบงชี้ที่5.2 ความรวมมือกับภาคประกอบการ
ตัวบงชี้ที่5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ และอัตลักษณของสถาบัน
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้
สถาบันการอาชีวศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการ
วิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย สถาบันการอาชีวศึกษาจึงมุงสงเสริมวิชาการและ วิชาชีพ
ใหมีความชำนาญในการปฏิบัติการดานเทคโนโลยี การสรางสรรคสิ่งประดิษฐ การถายทอดวิชาชีพ และเทคโนโลยี
ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหบริการวิชาการและ วิชาชีพแกสังคม
เกณฑมาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผน กลยุทธ
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของ แผนกลยุทธ
2. การกำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหลักสูตรดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบ ไป
ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารยบุคลากร การจัดการ เรียนการ
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สอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน การผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแขงขัน
3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก ปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน และให ระดับความ
เสี่ยงลดลง
4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดำเนินงานอยาง ชัดเจน
5. การกำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรูตาม ระบบ
6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรในสถาบัน เกณฑการ
ประเมิน
1 คะแนน
2คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ความรวมมือกับภาคประกอบการ
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้
สถาบันการอาชีวศึกษามีความรวมมือกับภาคประกอบการ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ดานการ
จั ด ทำหลั กสูต ร การจั ดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมิน ผล โดยมุงเนนผลิตผูสำเร็จ การศึกษาในระดับ
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
มีการดำเนินการ
ตามขอ1

2คะแนน
มีการดำเนินการ
ตามขอ1-2

3 คะแนน
มีการดำเนินการ
ตามขอ 1-3

4 คะแนน
มีการดำเนินการ
ตามขอ1-4

5 คะแนน
มีการดำเนินการ
ตามขอ1-5

ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบงชี้
สถาบันการอาชีวศึกษามีหนาที่ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและสถาบัน
โดยมีการดำเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ
เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามที่กำหนด สะทอนการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพ
เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถาบัน ใหเปนไปตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน
2. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาบัน
3. กำกับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหลักสูตรในสถาบันมีการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน
ตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ
4. นำผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เสนอตอสภาสถาบัน เพื่อ
พิจารณาใหขอเสนอแนะ
5. นำผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและ
การดำเนินงานใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
เกณฑการประเมิน
1 คะแนน
2คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
ตามขอ1
ตามขอ1-3
ตามขอ 1-4
ตามขอ1-5
ตามขอ1-6
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สวนที่ 4 การวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ความเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานการศึกษาของ มาตรฐานการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชาติ
อุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 1 ดาน
มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน
ผูเรียนรู (Learner
ผลลัพธ ผูเรียน
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
Person)
1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เพื่อสรางงานและคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2561 และเกณฑ
ชีวิตที่ดี
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562
1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัยของ
นักศึกษาและผูสำเร็จ การศึกษา
1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก
1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเทา
1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานการ
ประเมินมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
1.7 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตสำนึกตอ
สาธารณะ เสริมสรางการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 2 ดานการ มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม
ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม วิจยั และนวัตกรรม
2.1 ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและ
(Innovative Coผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
creator)
2.2 เครือขายความรวมมือการสนับสนุนงานวิจัยและ
เพื่อสังคมที่มั่นคงมั่งคั่ง
ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
และยั่งยืน
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำสถาบัน
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 3 ดานบริการวิชาการ
พลเมืองที่เขมแข็ง (Active มาตรฐาน
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
Citizen) เพื่อสันติสุข
ดานบริการวิชาการ
มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
มาตรฐานที่ 4
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศาสนา
มาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปน ไทย
ดานศิลปวัฒนธรรม
และความ
มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
เปนไทย
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มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ

มาตรฐานการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
มาตรฐานที่ 5
5.1 การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ และอัต
มาตรฐาน
ลักษณของสถาบัน
ดานการบริหารจัดการ
5.2 ความรวมมือกับภาคประกอบการ
5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

การเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน ระดั บอุ ด มศึ กษา ระดั บ
สถาบัน
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผ ล ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
หลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย ป ระจำสถาบั น ที ่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย ป ระจำสถาบั น ที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ
1.4 การบริ การนั กศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี
1.5 กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ ระดับสถาบัน

มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แหงชาติ
พ.ศ.2561 และเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562
1.3 ผลงานสิ่งประดิ ษฐ นวัตกรรม และงานวิจ ัย ของนัก ศึก ษาและ
ผูสำเร็จ
การศึกษา
1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมิน มาตรฐานวิชาชีพผานใน
ครั้งแรก
1.5 นั ก ศึ ก ษาทุ ก หลั ก สู ต รในสถาบั น ที ่ ส อบผ า นสมิ ท ธิ ภ าพทาง
ภาษาอังกฤษ
ระดับ B2 หรือเทียบเทา
1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผานการประเมินมาตรฐาน
ดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
1.7 นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมปลูกฝงจิตสำนึกตอสาธารณะ เสริมสราง
การ เปนพลเมืองที่เขมแข็ง
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม
2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
2.1 ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
และพั ฒ นางานวิ จ ั ย หรื อ งาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สรางสรรค
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การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน ระดั บอุ ด มศึ กษา ระดั บ
สถาบัน
2.2 เงิ น สนั บ สนุน งานวิ จั ยและ
งานสรางสรรค
2.3 ผลงานทางวิ ช าการของ
อาจารยประจำและนักวิจัย
องค ป ระกอบที ่ 3 การบริ ก าร
วิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
องค ป ระกอบที ่ 4 การทำนุ บ ำรุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
องค ป ระกอบที ่ 5 การบริ ห าร
จัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อ
การกำกับ ติดตามผลลัพธ ตามพันธ
กิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของ
สถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
5.3 การกำกั บ กา รป ร ะ กั น
คุณภาพ หลักสูตรและคณะ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ ระดับสถาบัน
2.2 เครื อ ข า ยความร ว มมื อ การสนั บ สนุ น งานวิ จ ั ย และผลงานทาง
วิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำสถาบัน
มาตรฐานที่ 3 ดานบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและความเปน
ไทย
มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
5.1 การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ และอัตลักษณของสถาบัน
5.2 ความรวมมือกับภาคประกอบการ
5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

การเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
ระดับหลักสูตร
องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
1.1 การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
เรื ่ อง เกณฑ มาตรฐานหลั กสูตร ระดั บ ปริญ ญาตรี
พ.ศ.2558
1.1.1 จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ระดับหลักสูตร
องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
1.1 การบริ ห ารจั ด การหล ั ก ส ู ต ร ตา มปร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
1.1.1 จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1.1.2 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
ระดับหลักสูตร
1.1.2 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1.1.3 คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร
1.1.4 คุณสมบัติอาจารยผูสอน
1.1.5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา แหงชาติ
2.2 การไดงานท าหรือผลงานวิจัยของนักศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ระดับหลักสูตร
1.1.3 คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร
1.1.4 คุณสมบัติอาจารยผูสอน
1.1.5 การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 รอยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผ าน
ในครั้งแรก
2.3 รอยละของนักศึก ษาที่ส อบผ านสมิทธิภ าพทาง
ภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเทา
2.4 ร อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที ่ ส อบผ า นมาตรฐานด า น
เทคโนโลยีดิจิทัล
2.5 รอยละของบั ณ ฑิต ปริ ญ ญาตรี ที ่ไ ด งานท าหรื อ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
องคประกอบที่ 4 อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มี
ประสบการณดานปฏิบัติการในสถานประกอบการ
4.2.2 ร อ ยละผลงานทางวิ ช าการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ องค ป ระกอบที ่ 5 หลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอน การ
ประเมินผูเรียน
ประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

63

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา
ระดับหลักสูตร
5.2 การวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
5.4 ผลการดำเนิ น งานหลั ก สู ต รตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ระดับหลักสูตร
5.2 การวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียน
การสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

จากตารางการเปรี ย บเที ย บดั งกล าว จะสอดคลองกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558” ขอ 15 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนด
ระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
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 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6
มาตรา 48 กำหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการพ.ศ. 2563
สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ปรับปรุงครั้งที่ 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
ผูอำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 7 แหง
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน ทุกคน
ขอขอบพระคุณ

