
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน

นุชนภา  รื่นอบเชย
กันยายน 2563
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา

มาตรฐานที่ 1
ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน

1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ
ทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

1.2 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2561 และเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฎิบัติการ พ.ศ.2562

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
คุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
และผู้มีส่วนได้เสียทุกหลักสูตรใน
สถาบัน

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา

มาตรฐานที่ 1
ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน

1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมและงานวิจัยของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงานวิจัยของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรใน
สถาบันที่ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพผ่านในครั้งแรก

ร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตร
ในสถาบันที่ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพผ่านในครั้งแรก

1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรใน
สถาบันที่สอบสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือ
เทียบเท่า 

ร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตร
ในสถาบันที่สอบสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือ
เทียบเท่า 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน (ต่อ)
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา

มาตรฐานที่ 1
ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน

1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตร
ในสถาบันที่สอบผ่านการ
ประเมินมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

ร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตร
ในสถาบันที่สอบผ่านการประเมิน
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

1.7 นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมปลูกฝัง จิตส านึก
ต่อสาธารณะ เสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมปลูกฝัง จิตส านึกต่อ
สาธารณะ เสริมสร้างการเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 

ระบบการประกันคณุภาพภายใน ระดับสถาบัน (ต่อ)
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม

2.1 ระบบกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.2 เครือข่ายความร่วมมือการ
สนับสนุนงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าสถาบัน

ร้อยละของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าสถาบัน

มาตรฐานที่ 3 ด้าน
การบริการวิชาการ

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ

ระบบการประกนัคณุภาพภายใน ระดบัสถาบนั (ต่อ)
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา
มาตรฐานที่ 4
ด้านศิลปวัฒธรรม
และความเป็นไทย

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ

มาตรฐานที่ 5
ด้านการบริหาร
จัดการ

5.1 การบริหารงานตามพันธกิจ 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
สถาบัน

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

5.2 ความร่วมมือกับภาค
ประกอบการ

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ

5.3 ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน (ต่อ)



ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2561

และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ พ.ศ.2562

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ B2 

หรือเทียบเท่า
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ เสริมสร้างการเป็น

พลเมืองที่เข้มแข็ง            
7

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน



ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ค าอธิบายตัวบ่งชี้

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ ให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
พ.ศ.2561 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชวีศึกษา ระดับปริญญาตรี            
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 สถาบันมีการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรทกุหลักสูตรในสถาบันซึ่งมีองค์ประกอบส าคญั
ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตรการเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  ซึ่งผลการ
ด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบันสามารถสะท้อนคุณภาพของ
บัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
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เกณฑก์ารประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ จากคะแนนเต็ม 5
สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรในสถาบัน

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีส่ถาบันรับผิดชอบ
หมายเหตุ 
 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน และมีนักศึกษาตกค้าง แต่ยังไม่ได้รับ

อนุมัติ โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ปิดโดยสมบูรณ์ ต้องน ามา
ค านวณด้วย

 หลักสูตรที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอน แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติโดย
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้ปิดโดยสมบูรณ์ ต้องน ามาค านวณด้วย

9



ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ 2561 และเกณฑม์าตรฐานคณุวุฒอิาชีวศกึษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education :TQF) 
และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ได้
มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (คอศ.1) ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ 6) ด้านทักษะการปฏิบัติงาน ส าหรับตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิต โดยใช้แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต ตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ

10



เกณฑ์การประเมิน

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิตจากทุกหลักสูตรที่สถาบัน
รับผิดชอบ จากคะแนนเต็ม 5

สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยของนักศกึษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ค าอธิบายตัวบ่งชี้

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เป็นการผลิต
และพัฒนาก าลังคนระดับเทคโนโลยีที่เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาให้เป็นบุคคล
ที่มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาหรอืแก้ปัญหา มีคุณลักษณะความ
เป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และของโลก สามารถสร้างโอกาส
และเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองและชุมชนได้ และผู้ส าเร็จการศึกษาจึงต้องประมวลความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ
และเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งผลงานอาจประกอบด้วยผลงานที่เป็น
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานวิจัย ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของ
นักศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
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เกณฑ์การประเมิน

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมหรืองานวิจัยของนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา เป็น
คะแนนระหว่าง 0-5  โดยก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50
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สูตรการค านวณ

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรือ
งานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน

= ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =  
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

50
x 5
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การก าหนดคุณภาพของผลงานทางวิชาการ

ค่า
น้ าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

15



การก าหนดคุณภาพของผลงานทางวิชาการ

ค่า
น้ าหนัก

ระดับคุณภาพ

0.80 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

16

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการตอ้งส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบบัสมบรูณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสือ่อิเล็กทรอนิกสไ์ด้



การก าหนดคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ
0.20 สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
0.40 สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

สถาบัน
0.60 สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ
0.80 สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียนนานาชาติ
17



การก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ต่อ)

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มี
องค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย

หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศกึษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชีน้ี้แลว้ 

สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศกึษาไม่พิจารณาตัวบ่งชีน้ี้

18



ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ผ่านในครั้งแรก

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้

การวัดคุณภาพของผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาในด้านวิชาชีพจากหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ นักศึกษาต้องเข้ารับการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพซึ่งต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะทีผ่่านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพนั้น ๆ มีระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติในวิชาชีพนั้น ๆ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจะ
ด าเนินการได้เมื่อลงทะเบียนครบทุกรายวิชาก่อนส าเร็จการศึกษา 

19



เกณฑ์การประเมิน

แปลงค่าร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพผ่านในครั้งแรก เป็นคะแนนระหว่าง 0-5

โดยก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100

20
20



สูตรการค านวณ

1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผ่านในครั้งแรก

= จ านวนนักศึกษาทุกหลักสตูรในสถาบันที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าสอบ

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

=  
ค่าร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก

100
x 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผา่นสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันการอาชีวศึกษาจดัใหม้ีการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาองักฤษ ตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาองักฤษในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยจัดให้นักศึกษาทุกคนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดบัอดุมศึกษาที่
สถาบันสร้างขึ้นหรือแบบทดสอบมาตรฐานภาษาองักฤษอืน่ ๆ หรือที่เห็นสมควรจะน ามาใช้วัดสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกบั Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า เช่น EF SET 
คะแนนระหว่าง 51–60  IELTS คะแนนระหว่าง 5.5-6.0 TOEIC (R&L) Total คะแนนระหว่าง 
785–940 Cambridge English Scale คะแนนระหว่าง 160–179  TOEFL iBT คะแนนระหว่าง 
72-94 Global Scale of English (Pearson) คะแนนระหว่าง 59–75 เพื่อให้ทราบระดับ
ความสามารถของนักศึกษาแตล่ะคน และให้สถาบันพิจารณาน าผลการทดสอบความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษบันทกึในใบรับรองผลการศึกษาหรือจดัท าเปน็ประกาศนียบัตร

22



เกณฑ์การประเมิน

แปลงค่าร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่าน    
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือเทียบเท่า  เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5

โดยก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40

23
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สูตรการค านวณ

1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ ระดับ B2 

= จ านวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษหรือเทียบเท่า
จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

=  
ค่าร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ B2หรือเทียบเท่า

40
x 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผา่นการประเมิน
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันจัดให้มีการประเมนิมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจทิัล ที่ได้ก าหนดไว้ในการพัฒนาก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษา เกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิิทัล ของคนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยการ
เรียนรู้สารสนเทศ (Information literacy) การเรียนรู้สื่อ (media literacy) การรู้ ICT (ICT 
literacy) และใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Literacy) ซึ่งเป็นทักษะในการน าเครื่องมอื อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลทีม่ีอยู่ในปัจจบุัน น ามาใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และ
การท างานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงานในองค์กร ให้มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกลา่วครอบคลุมความสามารถใน 4 มิติ ประกอบด้วย การใช้ (Use) 
ความเข้าใจ (Understand) การสร้าง (Create)  และการเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดให้นกัศึกษาทุกคนเข้าทดสอบความรู้ดา้นเทคโนโลยีดิจทิัล ในภาคการศึกษา
สุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องสอบได้ไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 70 จึงจะถือว่าสอบผา่น
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจทิัลนั้น ๆ 25



เกณฑ์การประเมิน

แปลงค่าร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านการ    
การประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นคะแนนระหว่าง 0-5

โดยก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
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สูตรการค านวณ

1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านการประเมิน
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

= จ านวนนักศึกษาทุกหลักสตูรในสถาบันทีส่อบผา่นการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจทิลั
จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าสอบทัง้หมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

=  
ค่าร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

100
x 5
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ 
เสริมสร้างการเปน็พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันการอาชีวศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา เพื่อให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง  รู้คุณค่า รักษ์ความเป็นไทย
ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน ทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน และประชาคมโลก  โดยจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยทุก
กิจกรรมต้องมีวัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการและผล
การประเมินกิจกรรม 
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เกณฑ์การประเมิน

แปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อ
สาธารณะ เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  เป็นคะแนนระหว่าง
0-5

โดยก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
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สูตรการค านวณ

1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ 
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

=
จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรีทั้งหมด
x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

=  
ค่าร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

100
x 

5
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน

31

มาตรฐานที่ 2  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม



ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
ค าอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันการอาชีวศึกษามีการบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม หรือ
สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน 
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัย
และการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่
อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคล ทรัพยากรการเงิน 
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญก าลังใจแก่อาจารย์อย่าง
เหมาะสม มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
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เกณฑม์าตรฐาน

1.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ในประเด็นต่อไปนี้

2.1  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์  ให้ค าปรึกษา (Co-Learning Space) และสนับสนุนการวิจัย
หรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

2.2  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

2.3  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
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เกณฑม์าตรฐาน (ต่อ)

2.4  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับภาค
ประกอบการ เช่น  การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3.  จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4.  จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจน
ยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ดีเด่น
6.  มีระบบและกลไก เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
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เกณฑ์การประเมิน

35

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   

3 – 4 ข้อ

มีการด าเนินการ

5 ข้อ

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ



ตวับง่ช้ีท่ี 2.2 เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนนุงานวิจัย และผลงานทาง
วิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค าอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันการอาชีวศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ระหว่าง
สถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง 
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เกณฑม์าตรฐาน

1.  สถาบันจัดท าแผนส่งเสริมความร่วมมือ การสนับสนุนงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบัน กับภาคประกอบการ ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ        

2. สถาบันสร้างเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ        

3. สถาบันด าเนินการพัฒนางานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ       
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เกณฑม์าตรฐาน (ต่อ)

4. สถาบันประเมินความส าเร็จของความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ    เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาค
ประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ        

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาความร่วมมือการ
สนับสนุนงานวิจัยและผลงานทาง    วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
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เกณฑ์การประเมิน

39

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด าเนินการ 

ตามข้อ 1

มีการด าเนินการ

ตามข้อ 1 - 2  

มีการด าเนินการ   

ตามข้อ 1 – 3

มีการด าเนินการ

ตามข้อ 1 - 4 

มีการด าเนินการ 

ตามข้อ 1 - 5



ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบันซึ่งได้แก่ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาชีพและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
ทางวิชาการดังกล่าวอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2563 หรือน าเสนอในเวทีสร้างสรรค์ต่าง ๆ รวมถึงผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 40



เกณฑ์การประเมิน

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจ าสถาบัน  เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

โดยก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
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สูตรการค านวณ

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าสถาบัน

= ผลรวมถว่งน ้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

=  
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน

20
x 5
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43

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ

เป็นการทั่วไป

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

การก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 44



44

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป (ซึ่ง

ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

การก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
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45

ค่า
น้ าหนัก ระดับคุณภาพ

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

การก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
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หมายเหตุ

46

การก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

บทความทีต่พีมิพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ
ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และการตพีมิพ์ต้อง
ตพีมิพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ
ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ได้
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47

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ
0.20 สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

สถาบัน
0.60 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

การก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
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หมายเหตุ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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ตวับง่ช้ีท่ี  3.1 การบริการวิชาการแก่สงัคม

50

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ



ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันการอาชีวศึกษาด าเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม สถาบัน
การอาชีวศึกษาควรค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  โดย
การศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี
ทั้งการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
มีการประเมินความส าเร็จและน าผลมาปรับปรุงแผนงาน เพื่อพัฒนาด้านการ
บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  มีความชัดเจน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน 
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
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เกณฑม์าตรฐาน 
1.  ก าหนดชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการแก่สังคมโดยความร่วมมือ
ของหน่วยงาน  ต่าง ๆ ในสถาบัน
2.  จัดท าแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคม 
3.  ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมตามแผนที่ก าหนด
4. ประเมินความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการและชุมชนหรือ
องค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง มีหลักฐานปรากฏชัดเจน
5. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม
6.  องค์กรหรือชุมชนตามเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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เกณฑ์การประเมิน

53

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด าเนินการ 

ตามข้อ 1 

มีการด าเนินการ

ตามข้อ 1-2

มีการด าเนินการ   

ตามข้อ 1-3 

มีการด าเนินการ

ตามข้อ 1-5 

มีการด าเนินการ 

ตามข้อ 1-6



ตวับง่ช้ีท่ี  4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศาสนา
ศิลปะ วฒันธรรมและความเป็นไทย

54

มาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย



ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม    
และความเป็นไทย

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันการอาชีวศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และการบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทยโดยค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม บริบทและอัตลักษณ์ของสถาบัน รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้าง
โอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
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เกณฑม์าตรฐาน 
1.  จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทยและ
ก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน
2.  ด าเนินการตามแผนงาน โครงการด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย
3.  ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย
4.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและความเป็นไทย
5.  เผยแพร่องค์ความรู้และกิจกรรมหรอืการบริการด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน และสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับ
สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
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เกณฑ์การประเมิน

57

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด าเนินการ 

ตามข้อ 1 

มีการด าเนินการ

ตามข้อ 1 - 2 

มีการด าเนินการ   

ตามข้อ 1 - 3

มีการด าเนินการ

ตามข้อ 1 - 4

มีการด าเนินการ 

ตามข้อ 1 – 5



ตัวบ่งชี้ที่  5.1 การบริหารงานตามพันธกิจ เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ความร่วมมือกับภาคประกอบการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

58

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ



ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารงานตามพนัธกิจ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
สถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันการอาชีวศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย  สถาบันการอาชีวศึกษาจึงมุ่งส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพให้มีความช านาญใน
การปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ การถ่ายทอดวิชาชีพและ
เทคโนโลยี ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
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เกณฑม์าตรฐาน 
1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน 
และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
2.  การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3.  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลง  
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เกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ)
4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน
5.  การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
6.  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรในสถาบัน
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เกณฑ์การประเมิน

62

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ

3 ข้อ

มีการด าเนินการ   

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ

5 ข้อ

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 



ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ความร่วมมือกับภาคประกอบการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันการอาชีวศึกษามีความร่วมมือกับภาคประกอบการ ในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี ด้านการจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล  โดยมุ่งเน้นผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
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เกณฑม์าตรฐาน 
1.  สถาบันมีแผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้
ความร่วมมือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี
2.  ด าเนินการจัดการศึกษาตามแผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
3.  สถาบันก ากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ตามแผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
4.  สถาบันประเมินผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาความร่วมมือจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี
5.  น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนา แผนการพัฒนาความ
ร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

64



เกณฑ์การประเมิน

65

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด าเนินการ 

ตามข้อ 1

มีการด าเนินการ

ตามข้อ 1 - 2

มีการด าเนินการ   

ตามข้อ 1 - 3

มีการด าเนินการ

ตามข้อ 1 - 4

มีการด าเนินการ 

ตามข้อ 1 - 5



ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับหลักสูตรและสถาบัน   โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ   การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพเพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
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เกณฑม์าตรฐาน

1.  มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถาบัน ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 
2.  มีการจัดสรรทรพัยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถาบัน
3.  ก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรในสถาบันมีการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
4.  น าผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เสนอต่อ
สภาสถาบัน เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
5.  น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษาและการด าเนินงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการด าเนินการ 

ตามข้อ 1 

มีการด าเนินการ

ตามข้อ 1 - 3

มีการด าเนินการ   

ตามข้อ 1 - 4

มีการด าเนินการ

ตามข้อ 1 - 5 

มีการด าเนินการ 

ตามข้อ 1 - 6
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