


ระบบ

ประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ระดบัสถาบนั



มาตรฐานที่  1ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
- เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและ
ความรอบรู้ด้านต่างๆ 

-เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21

-เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม



มาตรฐานท่ี 1
ดา้นผลลพัธ์

ผูเ้รียน

ตวับง่ช้ีท่ี

1.2

ตวับง่ช้ีท่ี

1.3

ตวับง่ช้ีท่ี

1.4

ตวับง่ช้ีท่ี

1.5

ตวับง่ช้ีท่ี

1.6

ตวับง่ช้ีท่ี

1.7

ตวับง่ช้ีท่ี

1.1
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ค าอธิบาย

ตวับ่งช้ี

สถาบันมีการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพ หลักสูตรทุก

หลักสูตร

องค์ประกอบส าคัญได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตรการเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินการของแต่ละ
หลักสูตรในสถาบันสามารถ
สะท้อนคุณภาพของบัณฑิต
หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

• ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
ทุกหลักสูตรที่
สถาบันรับผิดชอบ 
จากคะแนนเต็ม 5

เกณฑ์
การ

ประเมิน
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สูตรการค านวณ

คะแนนที่ได้ = ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

-หลกัสตูรทีม่กีารจดัการเรยีนการสอน และมนีกัศกึษาตกคา้ง แต่ยงัไมไ่ดร้บัอนุมตัิ
โดยคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ใหปิ้ดโดยสมบรูณ์ ตอ้งน ามาค านวณดว้ย
- หลกัสตูรทีไ่มม่กีารจดัการเรยีนการสอนแต่ยงัไมไ่ดร้บัอนุมตัโิดยคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษาใหปิ้ดโดยสมบรูณ์ตอ้งน ามาค านวณดว้ย



8
หน้า 168



9

ค าอธิบาย

ตวับ่งช้ี

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 
6 ด้าน

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) ด้าน ทักษะการปฏิบัติงาน 
ตามมาตราส่วน ประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2561 
และ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ พ.ศ.2562
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• ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
คุณภาพบัณฑิตจากทุก
หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
จากคะแนนเต็ม 5

เกณฑ์การ
ประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2561 
และ เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ พ.ศ.2562
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สูตรการค านวณ

คะแนนที่ได้ =  ผลรวมคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจ้ากการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 
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ค าอธิบายตวับ่งช้ี

ผูส้ าเร็จ การศึกษาจึงตอ้งประมวลความรูแ้ละทกัษะ

ต่างๆ เพ่ือจดัท าผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถใน

การใช ้ความรูอ้ย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ใหเ้ป็น

ประโยชนต่์อสาธารณะ ซ่ึงผลงานอาจประกอบดว้ย

ผลงาน ท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม หรืองานวิจยั ตวั

บ่งช้ีน้ีจะเป็นการประเมินคณุภาพของผลงานของ 

นกัศึกษาหรือผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั ปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ

เกณฑ์การประเมิน

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรือ
งานวิจัยของ นักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษา เป็นคะแนนระหว่าง 
0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ50

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษา



สูตรการค านวณ

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
หรืองานวิจัยของนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

14

ผลรวมถ่วงน ้ำหนักของผลงำนส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรมหรืองำนวิจยัของนักศึกษำและผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ

จ ำนวนผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำทัง้หมด
= X 100

=

ผลรวมถ่วงน ้ำหนักของผลงำนส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรมหรืองำนวิจยัของนักศึกษำและผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ

50

X 5



15

หน้า 74



16

หน้า 75



ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

17

ช่ือผลงาน ผูจ้ดัท า การเผยแพร่ผลงาน ประเภทผลงาน ค่าน ้าหนกัผลงาน

 ส่ิงประดิษฐ์

 นวตักรรม

 วิจยัฯ

รวม

จ านวนนกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษา =  ............................. คน
จ านวนผลงานสิง่ประดษิฐ์ =  .............................. ผลงาน
จ านวนผลงานสิง่ประดษิฐ์ =  .............................. ผลงาน
จ านวนผลงานสิง่ประดษิฐ์ =  .............................. ผลงาน



ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก

ค าอธิบายตัวบ่งชี้
นักศึกษาต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพซ่ึงต้องมีคุณสมบัติและ คุณลักษณะที่
ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
นั้นๆ มีระดับความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติใน
วิชาชีพนั้นๆ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจะ
ด าเนินการได้เมื่อลงทะเบียนครบทกุรายวิชา
ก่อนส าเร็จการศึกษา

เกณฑ์การประเมิน

แปลงค่าร้อยละของนักศึกษา
ทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 100

18



สูตรการค านวณ
1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพผ่านในครั้งแรก

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

19

จ ำนวนนักศึกษำทกุหลกัสตูรในสถำบนัท่ีสอบมำตรฐำนวิชำชีพผำ่นครัง้แรก

จ ำนวนนักศึกษำทัง้หมดท่ีเข้ำสอบ
= X 100

=

ค่ำร้อยละของนักศึกษำทกุหลกัสตูรในสถำบนัท่ีประเมินมำตรฐำนวิชำชีพผำ่นในครัง้แรก

100

X 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า

ค าอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันการอาชีวศึกษาจัดให้มีการทดสอบสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยจัดให้นักศึกษา ทุกคนทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่
สถาบันสร้างขึ้นหรือ แบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ 
หรือที่เห็นสมควรจะน ามาใช้วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
English Proficiency

B2 คือ สามารถพูด 
เขียน เข้าใจข้อความที่
ซับซ้อน ชัดเจนและ
สามารถอธิบายเชิง
เทคนิคในเรื่องที่ตน

เชี่ยวชาญได้
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า

• โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษา
ทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่าน
สมิทธิภาพทางภาษา
อังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า เป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 40

เกณฑ์
การ

ประเมิน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า

51-60

EF SET

785-
940

IELTS

5.5-
6.0

TOEIC
Cambridge 

English Scale
Pearson

72-94160-
179

59-75

TOEFL

เทียบเคียงผลกับ Common 
European Framework of 

Reference for Languages (CEFR) 
หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า

เพ่ือให้ทราบระดับความสามารถของนักศึกษาแตล่ะคน และให้สถาบันพิจารณาน าผลการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ
บันทึกในใบรับรองผลการศึกษาหรือจัดท าเป็นประกาศนียบัตร



สูตรการค านวณ
1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษา
อังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

24

จ ำนวนนักศึกษำทกุหลกัสตูรในสถำบนัท่ีสอบสมิทธิภำพทำงภำษำองักฤษผำ่นเกณฑ์

จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำสอบทัง้หมด
= X 100

=

ค่ำร้อยละของนักศึกษำทกุหลกัสตูรในสถำบนัท่ีสอบผำ่นสมิทธิภำพทำงภำษำองักฤษระดบัหรือเทียบเท่ำ

40

X 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านการประเมิน
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ค าอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันจัดให้มีการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้ก าหนดไว้ในการพัฒนา
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษา เกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของคนในศตวรรษที่ 
21 ประกอบด้วยการเรียนรู้ สารสนเทศ (Information literacy) การเรียนรู้สื่อ 
(media literacy) การรู้ ICT (ICT literacy) และใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) ซึ่งเป็นทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี อยู่ใน
ปัจจุบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านการประเมิน
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

• ร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตร
ในสถาบันที่สอบผ่านการ
ประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 100

เกณฑ์
การ

ประเมิน



โดยจัดให้นักศึกษาทุกคนเข้าทดสอบความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อน

ส าเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องสอบ ได้ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 จึงจะถือว่าสอบผ่านมาตรฐาน

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นๆ

28



สูตรการค านวณ
1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยี ดิจิทัล

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

29

จ ำนวนนักศึกษำทกุหลกัสตูรในสถำบนัท่ีสอบผำ่นกำรประเมินมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั

จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำสอบทัง้หมด
= X 100

=

ค่ำร้อยละของนักศึกษำ”ทุกหลกัสตูรในสถำบนัท่ีสอบผำ่นกำรประเมินมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั

100

X 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ เสริมสร้างการเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง

ค าอธิบาย
ตัวบ่งชี้

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา

เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
ยึดม่ันในความถูกต้องรู้คุณค่า รักษ์ความเป็นไทย

สร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่าง 
ยั่งยืน ทั้งในระดับครอบครวั ชุมชน และประชาคมโลก



32

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ 
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

• โดยการแปลงค่าร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึกต่อสาธารณะ เสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100

เกณฑ์
การ

ประเมิน



โดยจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ 
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

โดยทุกกิจกรรมต้องมีวัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลากลุ่ม
ผู้เข้าร่วมโครงการและผลการประเมินกิจกรรม

33



สูตรการค านวณ
1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ เสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

34

จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมปลกูฝังจิตส ำนึกต่อสำธำรณะเสริมสร้ำงกำรเป็นพลเมืองท่ีเข้มแขง็

จ ำนวนนักศึกษำระดบัปริญญำตรีทัง้หมด
= X 100

=

ค่ำร้อยละของนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมปลกูฝังจิตส ำนึกต่อสำธำรณะเสริมสร้ำงกำรเป็นพลเมืองท่ีเข้มแขง็

100

X 5
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เครื่องมือเก็บข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อ
สาธารณะ เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

สาขาที่เปิดสอน จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

1.

2.

3.

รวม.............สาขา .....................คน .....................คน




