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สถาบันการอาชีวศึกษา มีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ 
งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน มีเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการ
ของชุมชน  สังคมและประเทศชาติ สามารถสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ ซึ่ง
มาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมจะพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม



ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบ กลไกลการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค าอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันการอาชีวศึกษามีการบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมี
กลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน



เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ในประเด็นต่อไปนี้

2.1 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษา (Co-Learning Space) และสนับสนุนการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตผล
งานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

2.4 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับภาคประกอบการ เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์



เกณฑ์มาตรฐาน

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ์

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยีนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
ที่มีผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์ ดีเด่น

6. มีระบบกลไก เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

มีการด าเนินการ
1 ข้อ

มีการด าเนินการ
2 ข้อ

มีการด าเนินการ
3-4 ข้อ

มีการด าเนินการ
5 ข้อ

มีการด าเนินการ
6 ข้อ



เครื่องมือในการเก็บข้อมูล

หัวข้อการประเมิน
การด าเนินการ
ของสถานศึกษา

มี ไม่มี

1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ในประเด็นต่อไปน้ี
2.1 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา (Co-Learning Space) และสนับสนุน
การวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
2.4 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับภาค
ประกอบการ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์



หัวข้อการประเมิน
การด าเนินการ
ของสถานศึกษา

มี ไม่มี

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์ ดีเด่น

6 มีระบบกลไก เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิงประดิษฐ์

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล (ต่อ)



ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัย และผลงาน
ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค าอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันการอาชีวศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ 
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์มาตรฐาน

1. สถาบันจัดท าแผนส่งเสริมความร่วมมือ การสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างสถาบัน กับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ

2. สถาบันสร้างเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบัน กับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ



เกณฑ์มาตรฐาน

3. สถาบันด าเนินการพัฒนางานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ

4. สถาบันประเมินความส าเร็จของความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

มีการ
ด าเนินการ
ตามข้อ 1

มีการ
ด าเนินการ

ตามข้อ 1-2

มีการ
ด าเนินการ

ตามข้อ 1-3

มีการ
ด าเนินการ

ตามข้อ 1-4

มีการ
ด าเนินการ

ตามข้อ 1-5



เครื่องมือในการเก็บข้อมูล

หัวข้อการประเมิน
การด าเนินการของ

สถานศึกษา

มี ไม่มี

1 สถาบันจัดท าแผนส่งเสริมความร่วมมือ การสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างสถาบัน กับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

2 สถาบัน สร้าง เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

3 สถาบันด าเนินการพัฒนา งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ
เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

4 สถาบันประเมินความส าเร็จของความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ



ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ค าอธิบายตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบันซึ่งได้แก่ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมต่างๆ ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และการ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาชีพและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการดังกล่าวอยู่ในรูปของบทความวิจัย
หรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2563 หรือน าเสนอในเวทีสร้างสรรค์ต่างๆ รวมถึงผลงานได้รับการจดอนุมัติ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ผลงานวิจัยหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาจามเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน



เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบันเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20

สูตรการค านวณ

1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด

= X 100

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน
20= X 100



การก าหนดคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศของ กพอ.)

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ

0.20 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวชิาการระดบัชาติ

0.40 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือวารสารวชิาการระดบัชาติท่ีไม่อยูใ่น
ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็น
ประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป
- ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร

0.60 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีไม่
อยูใ่นฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและ
จดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป (ซ่ึงไม่อยูใ่น Beall’s list) หรือ
ตีพิมพว์ารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1



ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ

1.00 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอ้มูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
- ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร
- ผลงานสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีไดรั้บการประเมินผา่น

เกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้
- ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทาง

วชิาการแลว้
- ผลงานวจิยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติวา่จา้งใหด้ าเนินการ
- ผลงานคน้พบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว ์ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บการจดทะเบียน
- ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่ง

ทางวชิาการแลว้
- ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีผา่นการพิจารณาตามเกณฑก์ารประเมิน

ต าแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวชิาการ

*หมายเหตุ : บทความที่ตีพิมพ์ในรายการสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full paper) และการตีพิมพ์ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์



ก าหนดคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ

0.20 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

0.40 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.60 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.80 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

1.00 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมมิภาคอาเซียนนานาชาติ

*หมายเหตุ : ผลงานต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 
คน โดยมีคนภายนอกสถาบันร่วมพิจารณา



เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด = ..........................  คน

จ านวนผลงานทางวิชาการ = ...........................  ผลงาน

*หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกอบ

ช่ือผลงาน/ผู้จัดท า/การเผยแพร่ผลงาน/ประเภทผลงาน ค่าน า้หนักผลงาน

รวม



สถาบันการอาชีวศึกษาจัดให้มีการบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นชุมชน และสังคม ตามอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน โดย
การศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาจัดท าแผนบริการวิชาการทั้งการบริการวิชาการที่ท า
ให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม มี
การบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่าสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มี
ความชัดเจนโปรงใส่ ตรวจสอบได้อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ การให้บริการทางวิชาการนอกจากจะเป็นการท าประโยชน์ให้กับ
ชุมชนและสังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ กล่าวคือ เพิ่มพูลความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในด้านการบริหารวิชาการจะพิจารณาจากตัวบ่งชี้ 1 ตัว
บ่งชี้ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ



ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค าอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันการอาชีวศึกษาด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคม สถาบันการอาชีวศึกษาควร
ค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม มีการประเมินความส าเร็จและน าผลมาปรับปรุงแผนงาน 
เพื่อพัฒนาด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีความชัดเจน
โปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะน าไปสู่ความเข้มเข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

เกณฑ์มาตรฐาน

1. ก าหนดชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการแก่สังคมโดยความร่วมมือของ
หน่วยงานต่างๆในสถาบัน

2. จัดท าแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคม



เกณฑ์มาตรฐาน

3. ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมตามแผนที่ก าหนด

4. ประเมินความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการและชุมชนหรือ
องค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มเข็ง มีหลักฐานปรากฏชัดเจน

5. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม

6. องค์กรหรือชุมชนตามเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

มีการ
ด าเนินการตาม

ข้อ 1

มีการ
ด าเนินการตาม

ข้อ 1-2

มีการ
ด าเนินการตาม

ข้อ 1-3

มีการ
ด าเนินการตาม

ข้อ 1-5

มีการ
ด าเนินการตาม

ข้อ 1-6



หัวข้อการประเมิน
การด าเนินการ
ของสถานศึกษา

มี ไม่มี

1 ก าหนดชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการแก่สังคมโดยความร่วมมือของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในสถาบัน

2 จัดท าแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพ   โดยความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและ  สังคม  

3 ด าเนินงาน  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ   แก่สังคม  ตามแผน ที่ก าหนด

4 ประเมินความส าเร็จของโครงการ  ตาม วัตถุประสงค์   ของ โครงการ  และชุมชนหรือองค์กร
เป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง มีหลักฐานปรากฏชัดเจน

5 น าผลการประเมินไปใช้ในการ  ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม

6 องค์กรหรือชุมชนตามเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล



สถาบันการอาชีวศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่
การสืบสานสร้างสมความรู้และความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย การปรับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในมาตรฐานนี้
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค าอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันการอาชีวศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการงานท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทยโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม บริบทและอัตลักษณ์ของ
สถาบัน รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบัน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดความภูมใจในความเป็นไทย หรือการสร้าง
โอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

มาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย



เกณฑ์มาตรฐาน

1. จ าท าแผนด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทยและก าหนดตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน

2. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการด้านท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย

3. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตามแผนด้านท านุ
บ ารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

4. น าผลประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

5. เผยแพร่องค์ความรู้และกิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน และสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ



1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

มีการ
ด าเนินการตาม

ข้อ 1

มีการ
ด าเนินการตาม

ข้อ 1-2

มีการ
ด าเนินการตาม

ข้อ 1-3

มีการ
ด าเนินการตาม

ข้อ 1-4

มีการ
ด าเนินการตาม

ข้อ 1-5

เกณฑ์การประเมิน



เครื่องมือในการเก็บข้อมูล

หัวข้อการประเมิน
การด าเนินการ
ของสถานศึกษา

มี ไม่มี

1 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทยและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน

2 ด าเนินการตามแผนงาน โครงการด้านท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและความเป็นไทย

3 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตามแผนด้านท านุ
บ ารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย

4 น าผลประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย

5 เผยแพร่องค์ความรู้และกิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยต่อสาธารณชน และสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ



สถาบันการอาชีวศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสถาบันท าหน้าที่
ก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันการอาชีวศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้าน
ต่างๆให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมดที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของแต่ละ
สถาบันโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.) สถาบันการอาชีวศึกษามีการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของ
ประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

2.) สถาบันการอาชีวศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ ตลอดจนมีการ
บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว 
โปร่งใสและตรวจสอบได้

มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ



3.) สถาบันการอาชีวศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
การก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 มาตรฐานในด้านการ
บริหารจัดการจะพิจารณาจากตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ความร่วมมือกับภาคประกอบการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา



ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ์  และอัตลักษณ์ของสถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค าอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันการอาชีวศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนการวิจัยและ
นวัตกรรม การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย สถาบันการ
อาชีวศึกษาจึงมุ่งส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพและเทคโนโลยี การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ การถ่ายทอด
วิชาชีพและเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

เกณฑ์มาตรฐาน

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์

2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 



เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลง

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน

5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัด
ความรู้ตามระบบ

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรใน
สถาบัน

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ

มีการด าเนินการ
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ
4 ข้อ

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ



หัวข้อการประเมิน
การด าเนินการ
ของสถานศึกษา

มี ไม่มี

1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์

2 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน

3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลง

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล



เครื่องมือในการเก็บข้อมูล (ต่อ)

หัวข้อการประเมิน
การด าเนินการ
ของสถานศึกษา

มี ไม่มี

5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดความรู้ตาม
ระบบ

6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรในสถาบัน



ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ความร่วมมือกับภาคประกอบการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันการอาชีวศึกษามีความร่วมมือกับภาคประกอบการ ในการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี  ด้านการจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
เกณฑ์มาตรฐาน

1. สถาบันมีแผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้ความร่วมมือ
ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

2. ด าเนินการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

3. สถาบันก ากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตาม
แผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี



เกณฑ์มาตรฐาน

4. สถาบันประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี

5. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนา แผนการพัฒนาความร่วมมือจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

มีการด าเนินการ
ตามข้อ 1

มีการด าเนินการ
ตามข้อ 1-2

มีการด าเนินการ
ตามข้อ 1-3

มีการด าเนินการ
ตามข้อ 1-4

มีการด าเนินการ
ตามข้อ 1-5



เครื่องมือในการเก็บข้อมูล

หัวข้อการประเมิน
การด าเนินการ
ของสถานศึกษา

มี ไม่มี

1 สถาบันมีแผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้ความร่วมมือตาม
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

2 ด าเนินการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

3 สถาบันก ากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามแผนการพัฒนา
ความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

4 สถาบันประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

5 น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนา แผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี



ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค าอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร
และระดับสถาบันโดยมีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะไปที่ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน การติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

เกณฑ์มาตรฐาน

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถาบัน ให้เป็นไปได้ตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน

2. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาบัน
3. ก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ



เกณฑ์มาตรฐาน

4. น าผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เสนอต่อสภา
สถาบัน เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษาและการด าเนินงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

มีการ
ด าเนินการตาม

ข้อ 1

มีการด าเนินการ
ตามข้อ 1-3

มีการด าเนินการ
ตามข้อ 1-4

มีการด าเนินการ
ตามข้อ 1-5

มีการด าเนินการ
ตามข้อ 1-6



เครื่องมือในการเก็บข้อมูล

หัวข้อการประเมิน
การด าเนินการ
ของสถานศึกษา

มี ไม่มี

1 มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถาบัน ให้เป็นไปได้ตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน

2 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาบัน

3 ก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

4 น าผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและ
การด าเนินงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน








