
นุชนภา  รื่นอบเชย

กนัยายน 2563

ระบบการประกนัคณุภาพคณุภาพภายใน 

ระดบัหลกัสูตร

สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตร
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องคป์ระกอบใน

การประกนัคณุภาพ

หลกัสูตร

ตวับ่งช้ี

อธบิายกระบวนการหรอืแสดงผลการ

ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง

1. การก ากับ
มาตรฐาน

1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ

ระบบการประกนัคณุภาพภายใน ระดบัหลกัสูตร
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องคป์ระกอบใน

การประกนัคณุภาพหลกัสูตร ตวับ่งช้ี

อธบิายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง

2. บณัฑติ 2.1 คุณภาพบณัฑติตาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศึกษาแหง่ชาติ

 ผลประเมินคณุภาพบณัฑติตาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศึกษาแหง่ชาติ

(โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ/ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี)

2.2 รอ้ยละของนกัศึกษาที่

สอบมาตรฐานวชีิพชีพผ่าน

ในคร ัง้แรก

 ผลการสอบผ่านมาตรฐานวชิาชีพ

ตามเกณฑท์ี่ก าหนด
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องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร
ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

2. บณัฑติ 2.3 รอ้ยละของนกัศึกษาที่สอบ

ผ่านสมิทธิภาพทางภาษาองักฤษ

ระดบั B2 หรอืเทยีบเท่า

ผลการสอบวดัสมิทธิภาพทาง

ภาษาองักฤษ ระดบั B2 หรอื เทยีบเท่า

2.4 รอ้ยละของนกัศึกษาที่สอบ
มาตรฐานดา้นเทคโนโลยีดิจทิลั

ผลการสอบผ่านวดัมาตรฐานดา้น

เทคโนโลยีดิจทิลัตามเกณฑท์ี่ก าหนด

2.5 รอ้ยละของบณัฑติปริญญาตรี

ที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพ

อสิระภายใน 1 ปี

ผลการมีงานท า ประกอบอาชีพอสิระ

หรอืเปลี่ยนงานใหม่หรอืไดร้บัการเลื่อน

ต าแหน่ง ภายใน 1 ปี 
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องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร
ตัวบ่งช้ี อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่

เกี่ยวข้อง

3. นักศึกษา 3.1 การรบันักศึกษา  การรบันักศึกษา สดัสว่นการรบั กระบวนการรบัเขา้ศึกษา

 การเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา

3.2 การสง่เสรมิและ

พฒันานักศึกษา

 การควบคมุการดูแลการใหค้ าปรกึษาวิชาการและแนะแนวแก่

นักศึกษาในระดบัปรญิญาตร ี

 การพฒันาศกัยภาพนักศึกษาและการเสริมสรา้งทกัษะการ

เรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

 การควบคมุดูแลในการจดัท าโครงงานพฒันาสมรรถนะ

วิชาชีพ (สดัสว่นอาจารยต์่อนักศึกษาไม่ควรเกนิ 1:15)
3.3 ผลที่เกดิกบั

นักศึกษา 

 อตัราการคงอยู่ของนกัศึกษา  

 อตัราการส าเร็จการศึกษา   

 ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนักศึกษา
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องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร ตัวบ่งชี้
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

4. อาจารย์ 4.1 การบรหิารและ

พฒันาอาจารย์

 ระบบการรบัและแต่งตัง้

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

 ระบบการบรหิารอาจารย ์

 ระบบการสง่เสรมิและพฒันา

อาจารย์
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องคป์ระกอบใน

การประกนัคณุภาพหลกัสูตร
ตวับ่งช้ี

อธบิายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่

เกี่ยวขอ้ง

4. อาจารย ์(ต่อ) 4.2 คณุภาพ

อาจารย ์

 รอ้ยละอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตรที่

มีประสบการณ์ดา้นปฏบิตักิารในสถาน

ประกอบการ

 รอ้ยละผลงานทางวชิาการของอาจารย์

ผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

4.3 ผลที่เกดิกบั

อาจารย ์

 การคงอยู่ของอาจารย์

 ความพงึพอใจและความไม่พงึพอใจ

ของอาจารย์
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องคป์ระกอบใน

การประกนัคณุภาพ

หลกัสูตร

ตวับ่งช้ี
อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเด็นที่เกีย่วขอ้ง

5. หลกัสูตร 
การเรยีนการสอน

การประเมินผูเ้รยีน

5.1 สาระของรายวชิา
ในหลกัสูตร

 การออกแบบหลกัสูตร และสาระ

รายวชิาในหลกัสูตร

 การปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตาม

ความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขานั้นๆ
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องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร
ตัวบ่งชี ้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเดน็ที่

เก่ียวข้อง

5. หลักสูตร 
การเรียนการสอน 
การประเมนิ
ผู้เรียน (ต่อ)

5.2 การวาง
ระบบผู้สอน
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอน

 การพจิารณาก าหนดผู้สอน
 การก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดท า

แผนการเรียนรู้ แผนการฝึก และการจัดการเรียน
การสอนทัง้ในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ

 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏบิัตกิารต้อง
ด าเนินการ 5 ประเดน็

 การควบคุมหัวข้อโครงงานพัฒนาสมรรถนะ
วชิาชีพและการแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องกับโครงงานของนักศกึษา
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องคป์ระกอบใน

การประกนัคณุภาพ

หลกัสูตร

ตวับ่งช้ี
อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงานในประเดน็ที่

เกี่ยวขอ้ง

5. หลกัสูตร 
การเรยีนการสอน 

การประเมินผูเ้รยีน 

(ต่อ)

5.3 การประเมิน
ผูเ้รยีน

 การประเมินผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒุแิหง่ชาตแิละทกัษะปฏบิตังิาน

การประเมินมาตรฐานวชิาชีพและการประเมิน

สมิทธิภาพทางภาษาองักฤษ

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรูข้อง

นกัศึกษา

 การก ากบัการประเมินการจดัการเรยีนการสอน

และประเมินหลกัสูตร 
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องคป์ระกอบใน

การประกนัคณุภาพ

หลกัสูตร

ตวับ่งช้ี
อธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการ

ด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง

5. หลกัสูตร 
การเรยีนการสอน 

การประเมินผูเ้รยีน 

(ต่อ)

5.4 ผลการด าเนินงาน
หลกัสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศึกษาแหง่ชาติ

 ผลการด าเนินงานตามตวั

บ่งช้ีตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดบัอดุมศึกษา

แหง่ชาติ ตามเอกสาร

หลกัสูตร (คอศ.1 หมวด 7)
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องคป์ระกอบใน

การประกนัคณุภาพหลกัสูตร
ตวับ่งช้ี อธบิายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง

6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้

6.1  ส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรู้

 ระบบการด าเนินงานของหลกัสตูรกบั
สถานประกอบการ โดยการมีส่วนร่วม
ของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร
เพ่ือให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ี
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการ
เรียนการสอน

 สถานประกอบการ
 กระบวนการปรบัปรงุตามผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารยต่์อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้



องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี

1. การก ากบัมาตรฐาน 1.1 การบรหิารจดัการหลกัสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน

หลกัสูตร ระดบัปรญิญาตรี พ.ศ.2558

2. บณัฑติ 2.1 คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศึกษาแหง่ชาติ

2.2 รอ้ยละของนกัศึกษาที่สอบมาตรฐานวชิาชีพ

ผ่านในคร ัง้แรก

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

13



องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี

2. บณัฑติ 2.3 รอ้ยละของนกัศึกษาที่สอบผ่านสมิทธภิาพ
ทางภาษาองักฤษ ระดบั B2 หรอืเทียบเท่า

2.4 รอ้ยละของนกัศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐาน
ดา้นเทคโนโลยดีิจทิลั 

2.5 รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้านท า

หรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

14



องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี

3. นกัศึกษา 3.1 การรบันักศึกษา 
3.2 การสง่เสรมิและพฒันานกัศึกษา

3.3 ผลที่เกดิกบันักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย ์

4.3 ผลที่เกดิกบัอาจารย์

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

15



องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
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ประเด็นการพจิารณาในการก ากบัมาตรฐานหลกัสูตร 

(ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ พ.ศ.2558)

เกณฑ์การประเมิน
ปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง)

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. คณุสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

5. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

รวม 5
17



ผลการก ากบัมาตรฐาน

 ผลการประเมินการก ากับมาตรฐาน ก าหนดไว้เป็น
“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 

 หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน และมีผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์)

18



ผลการประกนัคณุภาพภายใน ระดบัหลกัสูตร

คะแนน ระดบัคุณภาพ

0.01-2.00 น้อย

2.01-3.00 ปานกลาง

3.01-4.00 ดี

4.01-5.00 ดมีาก

19



ค าอธบิายตวับ่งช้ี 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรและเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน

ตวับ่งช้ีที่ 1.1   การบรหิารจดัการหลกัสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2558

20



เกณฑ์การประเมิน ปรญิญาตรี

วชิาชีพ/ปฏิบัติการ

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลกัสูตร

 ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และ
 เป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรไม่ได้ และ
 ประจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น

2. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลกัสูตร

 คุณวฒิุระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่า
กวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

 มีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลงั
 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร จ านวน 2 ใน 5 คน ตอ้งมีประสบการณ์ ใน

ดา้นการปฏิบติัการ

การก ากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การ
ประเมิน

ปรญิญาตรี

วชิาชีพ/ปฏิบัติการ
3. คุณสมบัติ
อาจารย์
ประจ า
หลกัสูตร

 คุณวฒิุระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์ในสาขาท่ีตรง
หรือสมัพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอน

 มีผลงานทางวชิาการอยา่งนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ยอ้นหลงั

 ไม่จ ากดัจ านวน ประจ าไดม้ากกวา่ 1 หลกัสูตร

การก ากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การ
ประเมิน

ปริญญาตรี

วชิาชีพ/ปฏิบัตกิาร

4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน

 อาจารย์ประจ า
 คุณวฒิุระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั 
หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

 อาจารย์พเิศษ
 คุณวฒิุระดบัปริญญาโท หรือคุณวฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
มีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาท่ีสอนไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี
 ทั้งน้ี มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผูรั้บผดิชอบรายวิชานั้น

การก ากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558
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เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี

วชิาชีพ/ปฏิบัติการ

5. การปรบัปรุง

หลกัสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่

ก าหนด

ตอ้งไม่เกิน 5 ปี

การก ากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558
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ตวับ่งช้ีที่ 2.1 คณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศึกษาแหง่ชาติ

ตวับ่งช้ีที่ 2.2 รอ้ยละของนกัศึกษาที่สอบมาตรฐานวชีิพชีพผ่านในคร ัง้แรก 

ตวับ่งช้ีที่ 2.3 รอ้ยละของนกัศึกษาที่สอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาองักฤษ ระดบั B2 

หรอืเทยีบเท่า

ตวับ่งช้ีที่ 2.4 รอ้ยละของนกัศึกษาที่สอบมาตรฐานดา้นเทคโนโลยีดิจทิลั

ตวับ่งช้ีที่ 2.5 รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอสิระ

25

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต



ตวับ่งช้ีที่ 2.1 คณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศึกษา   

แหง่ชาติ

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ์

ค าอธิบายตวับ่งช้ี

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอดุมศึกษาแห่งชาตไิดม้กีารก าหนดคุณลกัษณะ

บณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามทีห่ลกัสูตรก าหนดไวใ้น มคอ.2 ซึง่ครอบคลมุผลการเรยีนรู ้

อย่างนอ้ย 5 ดา้นคอื 1) ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้ 3) ดา้นทกัษะทาง

ปญัญา 4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ และ 5) ดา้น

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเพิม่เตมิ

ส าหรบัหลกัสูตรปฎบิตักิาร คอื ดา้นทกัษะการปฏบิตังิาน  ตวับ่งช้ีน้ีจะเป็นการ

ประเมินคณุภาพบณัฑติในมมุมองของผูใ้ชบ้ณัฑติ
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เกณฑ์การประเมิน
ใช้คา่เฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5)

สูตรการค านวณ

คะแนนท่ีได้ =  
ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ด ้
จากการประเมนิบณัฑติ

จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิท ัง้หมด

ข้อมูลประกอบ

จ านวนบัณฑติที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑติจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
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ชนิดของตวับ่งช้ี   ผลลพัธ์

ค าอธบิายตวับ่งช้ี 

การวดัคุณภาพของผูท้ีส่  าเร็จการศึกษาในดา้นวชิาชพีจากหลกัสูตรระดบั

ปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิตักิาร นกัศึกษาตอ้งเขา้รบัการทดสอบมาตรฐาน

วชิาชพี ซึง่ตอ้งมคีุณลกัษณะและคุณสมบตัทิีผ่่านกระบวนการจดัการเรียนการสอน

วชิาชพีนัน้ๆ มรีะดบัความสามารถในการประกอบอาชพีท ัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ และเจตคติ

ในวชิาชพีนัน้ๆ ประกอบดว้ยการสอบภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิในภาคการศึกษาสุดทา้ย

ก่อนส าเร็จการศึกษา ซึง่นกัศึกษาตอ้งสอบท ัง้สองภาค โดยคะแนนรวมกนัไมต่ า่กวา่

ประกาศทีก่  าหนดใชใ้นขณะนัน้ จงึจะถอืวา่สอบผ่านมาตรฐานวชิาชพีนัน้ ๆ

ตวับ่งช้ีที่ 2.2 รอ้ยละของนกัศึกษาที่สอบมาตรฐานวชิาชีพผ่านในคร ัง้แรก 
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เกณฑก์ารประเมิน

แปลงค่ารอ้ยละของนกัศึกษาทีส่อบมาตรฐานวชิาชพีผ่านครัง้แรก เป็นคะแนน

ระหวา่ง 0 – 5

โดยก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 100
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สูตรการค านวณ

1.ค านวณคา่ร้อยละของนกัศกึษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านครัง้แรก

=  จ านวนนกัศึกษาทีส่อบมาตรฐานวชิาวชิาชพีผ่านครัง้แรก
จ านวนนกัศึกษาท ัง้หมด

x  100

2.แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5

=  
ค่ารอ้ยละของนกัศึกษาทีส่อบมาตรฐานวชิาวชิาชพีผ่านครัง้แรก

100
x  5
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ชนิดของตวับ่งช้ี   ผลลพัธ์

ค าอธบิายตวับ่งช้ี 

การสอบสมทิธภิาพทางภาษาองักฤษ ไดก้ าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง นโยบายการ

ยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษในสถาบนัอดุมศึกษา เมือ่วนัที ่12 เมษายน 2559 ทีก่  าหนดใหส้ถาบนัอดุมศึกษาพจิารณาจดั

ใหน้กัศึกษาทกุคน ทดสอบความรูภ้าษาองักฤษ ตามแบบทดสอบมาตรฐานระดบัอดุมศึกษาทีส่ถาบนัสรา้งขึ้น หรอืที่

เหน็สมควรจะน ามาใชว้ดัสมทิธภิาพทางภาษาองักฤษ (ENGLISH PROFICIENCY) โดยสามารถเทยีบเคยีงผลกบั 

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES (CEFR) หรอืมาตรฐานอืน่ที่

เทยีบเท่า เช่น EF SET คะแนนระหวา่ง 51–60  IELTS คะแนนระหวา่ง 5.5-6.0  TOEIC (R&L) TOTAL คะแนน

ระหวา่ง 785–940 CAMBRIDGE ENGLISH SCALE คะแนนระหวา่ง 160–179  TOEFL IBT คะแนนระหวา่ง 72-94

GLOBAL SCALE OF ENGLISH (PEARSON) คะแนนระหวา่ง 59–75 เพือ่ใหท้ราบระดบัความสามารถของนกัศึกษา

แต่ละคน และใหส้ถาบนัพจิารณาน าผลการทดสอบความรูท้างภาษาองักฤษบนัทกึในใบรบัรองผลการศึกษาหรอืจดัท าเป็น

ประกาศนียบตัร 

ตวับ่งช้ีที่ 2.3 รอ้ยละของนกัศึกษาที่สอบผ่านสมิทธภิาพทางภาษาองักฤษ ระดบั B2 

หรอืเทยีบเท่า
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เกณฑก์ารประเมิน

แปลงค่ารอ้ยละของนกัศึกษาทีส่อบสมทิธภิาพทางภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์

ระดบั B2 หรอืเทยีบเท่า   เป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5

โดยก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40
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สูตรการค านวณ

1.ค านวณคา่ร้อยละของนกัศกึษาที่สอบสมิทธิภาพทางภาษาองักฤษผ่าน
เกณฑ์ ระดบั B2 หรือเทียบเทา่ 

=  จ านวนนกัศึกษาทีส่อบสมทิธภิาพทางภาษาองักฤษผ่านเกณฑ์ ระดบั B2 หรอืเทยีบเท่า
จ านวนนกัศึกษาท ัง้หมด

x  100

2.แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5

=  
ค่ารอ้ยละของนกัศึกษาทีส่อบสมทิธภิาพทางภาษาองักฤษผ่านเกณฑร์ะดบั B2 หรอืเทยีบเท่า

40
x  5
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ชนิดของตวับ่งช้ี   ผลลพัธ์

ค าอธบิายตวับ่งช้ี 

การสอบมาตรฐานดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั ไดก้ าหนดไวใ้นการพฒันาก าลงัคนทางดา้นอาชวีะทีจ่ะตอ้งมี

ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่เป็นทกัษะของคนในศตวรรษที ่21 ทกัษะสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลย ี

(INFORMATION, MEDIA AND TECHNOLOGY SKILLS) ประกอบดว้ยการรูส้ารสนเทศ (INFORMATION 

LITERACY) การรูส้ือ่ (MEDIA LITERACY) และการรู ้ICT (ICT LITERACY) เป็นทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยี

ดจิทิลั หรอื DIGITAL LITERACY ซึง่เป็นทกัษะในการน าเครื่องมอื อปุกรณ ์และเทคโนโลยดีจิทิลัที่มอียู่ในปจัจบุนั อาท ิ

คอมพวิเตอร ์โทรศพัท ์แทปเลต โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และสือ่ออนไลน ์มาใชใ้หเ้กดิประโยชนสู์งสุด ในการสือ่สาร การ

ปฏบิตังิาน และการท างานร่วมกนั หรอืพฒันากระบวนการท างานหรอืระบบงานในองคก์รใหม้คีวามทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพ 

ทกัษะดงักลา่วครอบคลุมความสามารถ 4 มติกิารใช ้(USE) เขา้ใจ (UNDERSTAND) การสรา้ง (CREATE) เขา้ถงึ 

(ACCESS) เทคโนโลยดีจิทิลั ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การวดัคุณภาพดา้นเทคโนโลยีดจิทิลัจะวดัในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อน

ส าเรจ็การศึกษา ซึง่นกัศึกษาจะตอ้งสอบไดไ้มต่ า่กวา่รอ้ยละ 70 จงึจะถอืวา่สอบผ่านมาตรฐานดา้นเทคโนโลยดีจิทิลันัน้ ๆ

ตวับ่งช้ีที่ 2.4 รอ้ยละของนกัศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานดา้นเทคโนโลยดีิจทิลั
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เกณฑก์ารประเมิน

แปลงค่ารอ้ยละของนกัศึกษาทีส่อบมาตรฐานดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัผ่านเกณฑ ์ 

เป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5

โดยก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 100
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สูตรการค านวณ

1.ค านวณคา่ร้อยละของนกัศกึษาที่ผ่านมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั

=  จ านวนนกัศึกษาทีส่อบผ่านมาตรฐานดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั
จ านวนนกัศึกษาท ัง้หมด

x  100

2.แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5

=  
ค่ารอ้ยละของนกัศึกษาทีส่อบผ่านมาตรฐานดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั

100
x  5
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ชนิดของตวับ่งช้ี   ผลลพัธ์

ค าอธบิายตวับ่งช้ี 

บณัฑติปรญิญาตรทีีส่  าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรในสาขานัน้ ๆ ทีไ่ดง้านท าหรอืมกีจิการ

ของตนเอง   ทีม่รีายไดป้ระจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัทีส่  าเร็จการศึกษาเมือ่เทยีบกบั

บณัฑติทีส่  าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานัน้ การนบัการมงีานท า นบักรณีการท างานสุจรติทกุ

ประเภททีส่ามารถสรา้งรายไดเ้ขา้มาเป็นประจ าเพือ่เลี้ยงชพีตนเองได ้การค านวณรอ้ยละของ  

ผูม้งีานท าของผูส้  าเร็จการศึกษาท ัง้หมดใหค้ านวณทัง้ผูท้ีไ่ดง้านท าใหมแ่ละผูเ้ปลีย่นต าแหน่ง

งานหลงัส  าเร็จการศึกษา   

ตวับ่งช้ีที่ 2.5 รอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีี่ไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี
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เกณฑก์ารประเมิน

แปลงค่ารอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน  

1 ปี    เป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5

โดยก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 100

หมายเหตุ : จ านวนบณัฑติที่ตอบแบบส ารวจจะตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของ

จ านวนบณัฑติที่ส าเรจ็การศึกษา
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สูตรการค านวณ
1.ค านวณคา่ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

=  จ านวนบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี
จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจท ัง้หมด

x  100

การค านวณค่ารอ้ยละน้ี ไม่น าบณัฑติที่ศึกษาต่อ เกณฑท์หาร อปุสมบท และบณัฑติที่มีงานท า

แลว้แต่ไม่ไดเ้ปลี่ยนงานมาพจิารณา

2.แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5

=  
ค่ารอ้ยละของบณัฑติปรญิญาตรทีีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

100
x  5
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ตัวบ่งชีท้ี่  3.1  การรับนักศึกษา

ตัวบ่งชีท้ี่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชีท้ี่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา



ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ

ค าอธิบายตวับ่งช้ี

คุณสมบตัขิองนกัศึกษาทีร่บัเขา้ศึกษาในหลกัสูตรเป็นปจัจยัพื้นฐานของความส าเรจ็ 

แต่ละหลกัสูตรจะมแีนวคดิปรชัญาในการออกแบบหลกัสูตร ซึง่จ  าเป็นตอ้งมกีารก าหนด

คุณสมบตัขิองนกัศึกษาทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะธรรมชาตขิองหลกัสูตร การก าหนดเกณฑท์ีใ่ชใ้น

การคดัเลอืกตอ้งมคีวามโปร่งใส ชดัเจน และสอดคลอ้งกบัคุณสมบตัขิองนกัศึกษาทีก่  าหนดใน

หลกัสูตร มเีครื่องมอืทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกขอ้มลู หรอืวธิกีารคดันกัศึกษาใหไ้ดน้กัศึกษาทีม่คีวาม

พรอ้มทางปญัญา สุขภาพกายและจติ ความมุง่ม ัน่ทีจ่ะเรยีน และมเีวลาเรยีนเพยีงพอ เพือ่ให ้

สามารถส าเร็จการศึกษาไดต้ามระยะเวลาทีห่ลกัสูตรก าหนด
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ตวับ่งช้ีที่ 3.1 การรบันกัศึกษา



ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชีนี้ ้ให้อธิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี ้

 การรับนักศึกษา สัดส่วนการรับ และกระบวนการรับ
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

ในการประเมนิเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้
พจิารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทัง้หมด ที่ท าให้
นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
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เกณฑก์ารประเมิน



ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ

ค าอธบิายตวับ่งช้ี

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ตอ้งมกีลไกในการพฒันาความรูพ้ื้นฐานหรอืการเตรยีมความพรอ้ม

ทางการเรยีนแก่นกัศึกษา เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการเรยีนรูร้ะดบัอดุมศึกษาไดอ้ย่างมคีวามสุข ส าเร็จ

การศึกษาไดต้ามแผนทีก่ าหนด อตัราการลาออกกลางคนันอ้ย ในระหว่างการศึกษามกีารจดักิจกรรมการพฒันา

ความรูค้วามสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ท ัง้กิจกรรมในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน มกีจิกรรมเสรมิสรา้งความ

เป็นพลเมอืงดทีีม่จีติส านึกสาธารณะ มกีารวางระบบการดูแลใหค้ าปรกึษาจากอาจารยท์ีป่รึกษาวชิาการ มกีารวาง

ระบบควบคุมดูแลการจดัท าโครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชพี ระบบการป้องกนัหรอืการบรหิารจดัการความ

เสีย่งของนกัศึกษา เพือ่ใหส้ามารถส าเร็จการศึกษาไดต้ามระยะเวลาทีห่ลกัสูตรก าหนด รวมท ัง้การส่งเสริมการ

เผยแพร่ผลงานวชิาการของนกัศึกษา การสรา้งโอกาสการเรยีนรูท้ีส่่งเสริมการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและ

ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ใหไ้ดม้าตรฐานสากล
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ตวับ่งช้ีที่ 3.2 การสง่เสรมิและพฒันานักศึกษา



ในการรายงานการด าเนินงานตามตวับง่ชี้นี้  ใหอ้ธบิายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างนอ้ยใหค้รอบคลุมประเดน็ต่อไปนี้

 การควบคุมดูแล การใหค้ าปรกึษาวชิาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา    

ปรญิญาตรกีารพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรียนรู ้

ในศตวรรษที ่21

 การควบคุมดูแลในการจดัท าโครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชพี 

(สดัส่วนในการควบคุมอาจารยต่์อนกัศึกษาไมค่วรเกิน 1 : 15)

ในการประเมนิเพือ่ใหท้ราบวา่อยู่ในระดบัคะแนนใด ใหพ้จิารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานท ัง้หมด ทีท่  าใหน้กัศึกษาเรยีนอย่างมคีวามสุข และมทีกัษะทีจ่  าเป็นต่อการประกอบ
อาชพีในอนาคต
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เกณฑก์ารประเมิน



ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ์

ค าอธบิายตวับ่งช้ี

ผลการประกนัคุณภาพควรท าใหน้กัศึกษามคีวามพรอ้มทางการเรยีนมอีตัราการคงอยู่

ของนกัศึกษาในหลกัสูตรสูง อตัราการส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรสูง นกัศึกษามคีวามพงึพอใจ

ต่อหลกัสูตร และผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนกัศึกษา

ในการรายงานการด าเนินงานตามตวับง่ชี้นี้  ใหอ้ธบิายกระบวนการหรอืแสดงผลการ

ด าเนินงานในประเดน็ต่อไปนี้

- การคงอยู่

- การส าเร็จการศึกษา

- ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนกัศึกษา
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ตวับ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกดิกบันกัศึกษา



หมายเหตุ

: การประเมนิความพงึพอใจของนกัศึกษาเป็นการประเมนิความพงึพอใจและไมพ่งึ

พอใจของนกัศึกษาต่อกระบวนการ ทีด่  าเนินการใหก้บันกัศึกษาตามกจิกรรมในตวั

บ่งชี้ที ่3.1 และ 3.2

: อตัราการคงอยู่ของนกัศึกษาคดิจากจ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ในแต่ละรุ่น ลบดว้ย

จ านวนนกัศึกษาทีอ่อกทกุกรณีนบัถงึสิ้นปีการศึกษาทีป่ระเมนิ ยกเวน้ การเสยีชวีติ 

การยา้ยสถานทีท่  างานของนกัศึกษา

:  การส าเร็จการศึกษาใชข้อ้มลู 3 รุ่นต่อเนื่อง
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เกณฑก์ารประเมิน
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การด าเนินงาน

ทีด่ขีึ้นในทกุ      

เรื่อง

 มกีารรายงานผล

การด าเนินงานครบทกุ

เรื่องตามค าอธบิายในตวั

บ่งชี้ 

 มแีนวโนม้ผลการ

ด าเนินงานทีด่ขี ึ้นในทกุ

เรื่อง

 มผีลการด าเนินงานที่

โดดเด่น เทยีบเคยีงกบั

หลกัสูตรนัน้ในสถาบนักลุม่

เดยีวกนั โดยมหีลกัฐานเชงิ

ประจกัษย์นืยนั และ

กรรมการผูต้รวจประเมนิ

สามารถใหเ้หตผุลอธบิายวา่

เป็นผลการด าเนินงานทีโ่ดด

เด่นอย่างแทจ้รงิ



ตวับ่งช้ีที่  4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย์

ตวับ่งช้ีที่  4.2 คณุภาพอาจารย์

ตวับ่งช้ีที่  4.3 ผลที่เกดิกบัอาจารย์
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์



ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ

ค าอธบิายตวับ่งช้ี

การบรหิารและพฒันาอาจารย ์เริ่มตน้ต ัง้แต่ระบบการรบัอาจารยใ์หม ่ตอ้งก าหนดเกณฑ์

คุณสมบตัอิาจารยท์ีส่อดคลอ้งกบัสภาพบรบิท ปรชัญา วสิยัทศันข์องสถาบนั และของหลกัสูตร มี

กลไกการคดัเลอืกอาจารยท์ีเ่หมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ตอ้งมรีะบบการบรหิารอาจารย์ โดยการ

ก าหนดนโยบาย แผนระยะยาวเพือ่ใหไ้ดอ้าจารยท์ีม่คีุณสมบตัทิ ัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพที่

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรทีก่  าหนดโดยส านกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา 

วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม และระบบการส่งเสรมิและพฒันาอาจารย ์มกีารวางแผนและการ

ลงทนุงบประมาณและทรพัยากรและกจิกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากบัดูแล และการ

พฒันาคุณภาพอาจารย์
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ตวับ่งช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย์



ในการรายงานการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีน้ี ใหอ้ธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างนอ้ยใหค้รอบคลมุประเด็นต่อไปน้ี

 ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร

 ระบบการบรหิารอาจารย์

 ระบบการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์

ในการประเมินเพือ่ใหท้ราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใด ใหพ้จิารณาในภาพรวมของผล
การด าเนินงานทัง้หมด ที่ท าใหห้ลกัสูตรมอีาจารยท์ี่มีคณุสมบตัิเหมาะสมทัง้ในดา้น
วฒุกิารศึกษาและต าแหน่งทางวชิาการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรอย่าง
ต่อเน่ือง และมีการสง่เสรมิใหมี้การเพิ่มพูนความรูค้วามสามารถของอาจารยเ์พื่อ
สรา้งความเขม้แข็งทางวิชาการของหลกัสูตร
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0 1 2 3 4 5
 ไมม่รีะบบ 

 ไมม่กีลไก

 ไมม่ี

แนวคดิใน

การก ากบั

ตดิตาม

และ

ปรบัปรุง

 ไมม่ขีอ้มลู

หลกัฐาน

 มรีะบบ 

มกีลไก

 ไมม่กีารน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏบิตั/ิ

ด าเนินงาน

 มรีะบบ 

มกีลไก

 มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบิตั/ิ

ด าเนินงาน

 มกีารประเมนิ

กระบวนการ

 ไมม่กีาร

ปรบัปรุง/

พฒันา   

กระบวนการ

 มรีะบบ 

มกีลไก

 มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบิตั/ิ

ด าเนินงาน

 มกีารประเมนิ

กระบวนการ

 มกีาร

ปรบัปรุง/

พฒันา

กระบวนการ   

จากผลการ

ประเมนิ

 มรีะบบ 

มกีลไก

 มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่

การปฏบิตั/ิ

ด าเนินงาน

 มกีารประเมนิ

กระบวนการ

 มกีารปรบัปรุง/

พฒันา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมนิ

 มผีลจากการ

ปรบัปรุงเหน็

ชดัเจนเป็น

รูปธรรม

 มรีะบบ มกีลไก

 มกีารน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบิตั/ิด าเนินงาน

 มกีารประเมนิ

กระบวนการ

 มกีารปรบัปรุง/พฒันา

กระบวนการจากผลการ

ประเมนิ

 มผีลจากการปรบัปรุง

เหน็ชดัเจนเป็นรูปธรรม

 มแีนวทางปฏบิตัทิีด่ ี

โดยมหีลกัฐาน

เชงิประจกัษย์นืยนั

และกรรมการผูต้รวจ

ประเมนิสามารถให ้

เหตผุลอธบิายการเป็น

แนวปฏบิตัทิีด่ไีดช้ดัเจน

เกณฑก์ารประเมิน



ชนิดของตวับ่งช้ี ปจัจยัน าเขา้ 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี

การส่งเสรมิและพฒันาอาจารยต์อ้งท าใหอ้าจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตรมี

คุณสมบตัทิีเ่หมาะสมและเพยีงพอ โดยท าใหอ้าจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตรมคีวามรู ้

ความเชี่ยวชาญทางสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน และมปีระสบการณด์า้นปฎบิตักิารในสถาน

ประกอบการทีเ่หมาะสมกบัการผลติบณัฑติ อนัสะทอ้นจากวุฒกิารศึกษา ต าแหน่งทาง

วชิาการ และความกา้วหนา้ในการผลติผลงานทางวชิาการอย่างต่อเนื่อง  
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ตวับ่งช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย์



ประเด็นในการพจิารณาตวับ่งช้ีน้ี จะประกอบดว้ย

 รอ้ยละของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตรที่มปีระสบการณ์ดา้นปฏบิตักิารในสถาน

ประกอบการ

 รอ้ยละของผลงานทางวชิาการของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร
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 รอ้ยละของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตรที่มปีระสบการณ์ดา้นปฏิบตักิารใน

สถานประกอบการ

การจดัการศึกษาระดบัปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิตักิารเป็นการ

จดัการการศึกษาระดบัอดุมศึกษาทีต่อ้งการบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการท างาน

ร่วมกบัสถานประกอบการทีเ่กดิประโยชนก์บัสถานประกอบการหรอืมผีลงานทางวชิาการ

ประเภทการพฒันาเทคโนโลยหีรอืงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่

เกี่ยวขอ้งกบัภาคอตุสาหกรรม เพือ่ปฏบิตัพินัธกจิส  าคญัในการผลติบณัฑติสายเทคโนโลยี

หรอืสายปฏบิตักิาร ดงันัน้ หลกัสูตรจงึควรมอีาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตรทีม่ี

ประสบการณด์า้นปฏบิตักิารในสถานประกอบการทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัสาขาวชิาของ

หลกัสูตรนัน้ ๆ
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เกณฑก์ารประเมิน

แปลงค่ารอ้ยละของอาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตรทีม่ปีระสบการณด์า้นปฏบิตักิารใน

สถานประกอบการเป็นคะแนนระหวา่ง  0 – 5

โดยก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 80
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สูตรการค านวณ

1.ค านวณคา่ร้อยละของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรท่ีมีประสบการณ์ด้าน
ปฏิบตัิการในสถานประกอบการ

= จ านวนอาจารยผู์ร้บัผดิหลกัสูตรทีม่หีลกัสูตรทีม่ปีระสบการณด์า้นปฏบิตักิารในสถานประกอบการ
จ านวนอาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตรท ัง้หมด

x  100

2.แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5

=  ค่ารอ้ยละของอาจารยผู์ร้บัผดิหลกัสูตรทีม่หีลกัสูตรทีม่ปีระสบการณด์า้นปฏบิตักิารในสถานประกอบการ
80

x  5
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 รอ้ยละผลงานทางวชิาการของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

ผลงานทางวชิาการเป็นขอ้มลูทีส่  าคญัในการแสดงใหเ้หน็วา่อาจารยผู์ร้บัผดิชอบ

หลกัสูตรไดส้รา้งสรรคข์ึ้นเพือ่ความกา้วหนา้ทางวชิาการและการพฒันาองคค์วามรูอ้ย่าง

ต่อเนื่อง เป็นผลงานทีม่คีุณค่าสมควรส่งเสรมิใหม้กีารเผยแพร่และน าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิ

วชิาชพีและการแขง่ขนัของประเทศ ผลงานทางวชิาการอาจอยู่ในรูปแบบของบทความวจิยั 

บทความวชิาการ งานสรา้งสรรคส์ิง่ประดษิฐ ์งานวตักรรม งานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร

หรอืสทิธบิตัร อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตรจะตอ้งเผยแพร่ผลงานทางวชิาการผ่านเวที

วชิาการ วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่1 หรอื 2 ตามประกาศของ 

ก.พ.อ.ทกุปีการศึกษา 
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เกณฑก์ารประเมิน

แปลงค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารย์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรเป็นคะแนนระหวา่ง  0 – 5

โดยก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 20
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สูตรการค านวณ

1.ค านวณคา่ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร

= ผลรวมถว่งน า้หนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยผู์ร้บัผดิหลกัสูตร
จ านวนอาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตรท ัง้หมด

x  100

2.แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5

=  ค่ารอ้ยละผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยผู์ร้บัผดิหลกัสูตร
20

x  5
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การก าหนดคุณภาพของผลงานทางวิชาการ(ตามประกาศของ กพอ.)

ค่าน ้าหนัก ระดบัคุณภาพ

0.20 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชมุ

วชิาการระดบัชาติ

0.40 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชมุ

วชิาการระดบันานาชาต ิหรอืในวารสารวชิาการระดบัชาตทิีไ่มอ่ยู่ในฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ. 

แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการท ัว่ไป 

- ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธิบตัร

0.60 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุม่ที ่2



63

การก าหนดคุณภาพของผลงานทางวิชาการ(ตามประกาศของ กพอ.)

ค่าน ้าหนัก ระดบัคุณภาพ

0.80 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มลู

ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมตัแิละจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการ

ท ัว่ไป (ซึง่ไมอ่ยู่ใน Beall’s list) หรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุม่ที ่1

1.00 - บทความวจิยัหรือบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.

- ผลงานไดร้บัการจดสทิธิบตัร

- ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีไ่ดร้บัการประเมนิผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้

- ผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้ าเนินการ

- ผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหม่และไดร้บัการจดทะเบยีน

- ต าราหรอืหนงัสอืหรอืงานแปลทีไ่ดร้บัการประเมนิผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้

- ต าราหรอืหนงัสอืหรอืงานแปลทีผ่่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ

แต่ไม่ไดน้ ามาขอรบัการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ



*หมายเหต ุ : บทความทีต่พีมิพใ์นรายการสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการตอ้ง

เป็นฉบบัสมบูรณ ์(FULL PAPER) และการตพีมิพต์อ้งเป็นฉบบัสมบูรณซ์ึง่

สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรอืสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
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การก าหนดคุณภาพของผลงานทางวิชาการ(ตามประกาศของ กพอ.)

ค่าน ้ าหนกั ระดบัคุณภาพ

0.20 สิง่ประดษิฐ ์หรอืงานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะ

หน่ึงหรอืผ่านสือ่เลก็ทรอนิกส ์Online

0.40 สิง่ประดษิฐ ์หรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั

0.60 สิง่ประดษิฐ ์หรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาติ

0.80 สิง่ประดษิฐ ์หรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ

1.00 สิง่ประดษิฐ ์หรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซยีน

นานาชาติ

*หมายเหต ุ: ผลงานตอ้งผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการทีม่อีงคป์ระกอบไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยมคีนภายนอกสถาบนัร่วมพจิารณา



ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ์

ค าอธบิายตวับ่งช้ี

ผลการประกนัคุณภาพ ตอ้งน าไปสู่การมอีตัราก าลงัอาจารยท์ีม่จี  านวนเหมาะสมกบั

จ านวนนกัศึกษาทีร่บัเขา้ในหลกัสูตร อตัราคงอยู่ของอาจารยสู์ง และอาจารยม์คีวามพงึพอใจต่อ

การบรหิารหลกัสูตรในการรายงานการด าเนินงานตามตวับง่ชี้นี้ใหอ้ธบิายกระบวนการหรอื

แสดงผลการด าเนินงาน ในประเดน็ต่อไปนี้

- การคงอยู่ของอาจารย ์

- ความพงึพอใจและความไมพ่งึพอใจของอาจารย์

ในการประเมนิเพือ่ทราบวา่อยู่ในระดบัคะแนนใด ใหพ้จิารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ท ัง้หมดทีเ่กิดกบัอาจารย์
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ตวับ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกดิกบัอาจารย์
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เกณฑก์ารประเมิน

0 1 2 3 4 5

ไมม่กีาร

รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

มกีารรายงาน

ผลการ

ด าเนินงานใน

บางเรื่อง 

มกีารรายงานผล

การด าเนินงาน

ครบทกุเรื่องตาม

ค าอธบิายใน

ตวับง่ชี้ 

 มกีารรายงานผล

การด าเนินงาน

ครบทกุเรื่อง

ตามค าอธบิาย

ในตวับ่งชี้  

 มแีนวโนม้ผล

การด าเนินงานที่

ดขีึ้นในบางเรื่อง

 มกีารรายงาน

ผลการ

ด าเนินงานครบ

ทกุเรื่องตาม

ค าอธบิายใน

ตวับ่งชี้  

 มแีนวโนม้ผล

การด าเนินงาน

ทีด่ขีึ้นในทกุ      

เรื่อง

 มกีารรายงานผล

การด าเนินงานครบทกุ

เรื่องตามค าอธบิายในตวั

บ่งชี้ 

 มแีนวโนม้ผลการ

ด าเนินงานทีด่ขี ึ้นในทกุ

เรื่อง

 มผีลการด าเนินงานที่

โดดเด่น เทยีบเคยีงกบั

หลกัสูตรนัน้ในสถาบนักลุม่

เดยีวกนั โดยมหีลกัฐานเชงิ

ประจกัษย์นืยนั และ

กรรมการผูต้รวจประเมนิ

สามารถใหเ้หตผุลอธบิายวา่

เป็นผลการด าเนินงานทีโ่ดด

เด่นอย่างแทจ้รงิ



ตวับ่งช้ีที่  5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร

ตวับ่งช้ีที่  5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน

ตวับ่งช้ีที่  5.3 การประเมินผูเ้รยีน

ตวับ่งช้ีที่  5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศึกษาแหง่ชาติ
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอนและการประเมนิผู้เรียน



ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ

ค าอธบิายตวับ่งช้ี

แมท้กุหลกัสูตรทีส่ถาบนัการศึกษาเปิดใหบ้รกิารตอ้งผ่านการพจิารณาความสอดคลอ้ง

จากส านกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม และมกีารปรบัปรุง

ทกุ 5 ปี แลว้ ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรตอ้งมกีารออกแบบหลกัสูตร ควบคุมก ากบัการจดัการรายวชิา

ต่าง ๆ  ใหม้เีน้ือหาทีท่นัสมยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรมและความกา้วหนา้

ทางวทิยาการทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา มกีารบรหิารจดัการการเปิดรายวชิาต่าง ๆ ท ัง้วชิาบงัคบั

และวชิาเลอืกทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัศึกษาและความตอ้งการของสถานประกอบการ

เป็นส าคญั 
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ตวับ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร



ในการรายงานการด าเนินงานตามตวับง่ชี้นี้ใหอ้ธบิายกระบวนการหรอืแสดงผลการ

ด าเนินงาน อย่างนอ้ยใหค้รอบคลมุประเดน็ต่อไปนี้

- การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวชิาในหลกัสูตร

- การปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขานัน้ ๆ

ในการประเมินเพื่อใหท้ราบว่าอยูใ่นระดบัคะแนนใดใหพ้จิารณาในภาพรวม

ของผลการด าเนินงานทัง้หมดที่ท าใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานและความตอ้งการของประเทศ
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0 1 2 3 4 5
 ไมม่รีะบบ 

 ไมม่กีลไก

 ไมม่ี

แนวคดิใน

การก ากบั

ตดิตาม

และ

ปรบัปรุง

 ไมม่ขีอ้มลู

หลกัฐาน

 มรีะบบ 

มกีลไก

 ไมม่กีารน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏบิตั/ิ

ด าเนินงาน

 มรีะบบ 

มกีลไก

 มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบิตั/ิ

ด าเนินงาน

 มกีารประเมนิ

กระบวนการ

 ไมม่กีาร

ปรบัปรุง/

พฒันา   

กระบวนการ

 มรีะบบ 

มกีลไก

 มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบิตั/ิ

ด าเนินงาน

 มกีารประเมนิ

กระบวนการ

 มกีาร

ปรบัปรุง/

พฒันา

กระบวนการ   

จากผลการ

ประเมนิ

 มรีะบบ 

มกีลไก

 มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่

การปฏบิตั/ิ

ด าเนินงาน

 มกีารประเมนิ

กระบวนการ

 มกีารปรบัปรุง/

พฒันา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมนิ

 มผีลจากการ

ปรบัปรุงเหน็

ชดัเจนเป็น

รูปธรรม

 มรีะบบ มกีลไก

 มกีารน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบิตั/ิด าเนินงาน

 มกีารประเมนิ

กระบวนการ

 มกีารปรบัปรุง/พฒันา

กระบวนการจากผลการ

ประเมนิ

 มผีลจากการปรบัปรุง

เหน็ชดัเจนเป็นรูปธรรม

 มแีนวทางปฏบิตัทิีด่ ี

โดยมหีลกัฐาน

เชงิประจกัษย์นืยนั

และกรรมการผูต้รวจ

ประเมนิสามารถให ้

เหตผุลอธบิายการเป็น

แนวปฏบิตัทิีด่ไีดช้ดัเจน

เกณฑก์ารประเมิน



ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ

ค าอธิบายตวับ่งช้ี

หลกัสูตรตอ้งใหค้วามส าคญักบัการวางระบบผูส้อนในแต่ละรายวชิา โดย

ค านึงถงึความรูค้วามสามารถและความเชี่ยวชาญในวชิาทีส่อน และเป็นความรูท้ีท่นัสมยั

ของอาจารยท์ีม่อบหมายใหส้อนในวชิานัน้ ๆ เพือ่ใหน้กัศึกษาไดร้บัความรูป้ระสบการณ ์

และไดร้บัการพฒันาความสามารถจากผูรู้จ้รงิ ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการก าหนด

โครงงาน การก าหนดอาจารยท์ีป่รกึษาทีเ่หมาะสมกบัโครงงาน และใหน้กัศึกษาไดร้บั

โอกาสและการพฒันาตนเองเตม็ตามศกัยภาพ อาจารยท์ีป่รกึษาโครงงานพฒันา

สมรรถนะวชิาชพีตอ้งสามารถใหค้ าปรกึษาตัง้แต่กระบวนการพฒันาหวัขอ้จนถงึการท า

โครงงาน และการเผยแพร่ผลงานวจิยั จนส าเร็จการศึกษา     
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ตวับ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน



กระบวนการเรยีนการสอนส าหรบัยุคศตวรรษที ่21 ตอ้งเนน้การพฒันานกัศึกษาใหม้ี

ความรูต้ามโครงสรา้งหลกัสูตรทีก่  าหนด และไดร้บัการพฒันาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒ ิคณุธรรมจรยิธรรม ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยเฉพาะทกัษะการ

เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ทกัษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทกัษะการท างานแบบมี

ส่วนร่วม ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีความสามารถในการดูแลสุขภาพ  การ

เรยีนการสอนสมยัใหมต่อ้งใชส้ือ่เทคโนโลย ีและท าใหน้กัศึกษาเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา 

และในสถานทีใ่ดก็ได ้ผูส้อนมหีนา้ทีเ่ป็นผูอ้  านวยความสะดวกใหเ้กิดการเรยีนรู ้และ

สนบัสนุนการเรยีนรูเ้ป็นตน้ 
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ในการรายงานการด าเนนิงานตามตวับ่งชี้นี้ใหอ้ธบิายกระบวนการหรอืแสดงผลการ

ด าเนินงาน อย่างนอ้ยใหค้รอบคลมุประเดน็ต่อไปนี้

- การก าหนดผูส้อน 

- การก ากบั ตดิตามและตรวจสอบการจดัท าจดัท าแผนการเรยีนรู ้หลกัสูตรให ้

ทนัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตรส์าขานัน้ ๆ    

74



- การจดัการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตรทีีส่ายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิตัิการ ตอ้ง

ด าเนินการดงันี้       

1)  สถาบนัการอาชวีศึกษาตอ้งใหค้วามส าคญักบัการฝึกอาชพีในการศึกษาระบบทวภิาคโีดย

ความร่วมมอืกบัสถานประกอบการในการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ

การอาชวีศึกษาก าหนด

2)  สถาบนัการอาชวีศึกษาตอ้งจดัเตรยีมความพรอ้มในดา้นอาคารสถานที ่ครุภณัฑ์ คณาจารย ์

และบคุลากรทางการศึกษาใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนในแต่ละลกัษณะ

การผลติและการพฒันาผูเ้รยีน

3)  สถาบนัการอาชวีศึกษาตอ้งก าหนดวธิกีารพฒันาคุณภาพการจดัการอาชวีศึกษาและการ

จดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาคุณลกัษณะใหต้รงตามศกัยภาพของผูเ้รยีน และระดบัคุณวุฒิ

ของแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา
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4)  สถาบนัการอาชวีศึกษาตอ้งจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้การเรยีนรูสู้่การปฏบิตัโิดยใหผู้เ้รยีน

จดัท าโครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชพีทีส่อดคลอ้งกบัสาขาวชิาที่เรยีน

5)  สถาบนัการอาชวีศึกษาตอ้งส่งเสรมิ สนบัสนุนใหม้กีจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิสมรรถนะแกนกลาง

และสมรรถนะวชิาชพี ปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม ระเบยีบวนิยั ปลูกฝงัจิตส านึกและ

จติอาสา เสรมิสรา้งการเป็นพลเมอืงไทยและพลโลกในดา้นการรกัชาต ิเทดิทูนพระมหากษตัรยิ ์

ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ ท านุบ  ารุงศาสนา 

ศิลปะ วฒันธรรม ภมูปิญัญาไทย อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม ส่งเสรมิการกีฬาและนนัทนาการ ส่งเสรมิ

การด ารงตนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนท างานโดยใช ้

กระบวนการกลุม่ในการบรกิารวชิาการ วชิาชพี หรอืท าประโยชนต่์อชมุชนและสงัคม

- การควบคุมหวัขอ้โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชพี และการแต่งต ัง้อาจารยท์ี่ปรกึษา

ใหส้อดคลอ้งกบัโครงงานของผูเ้รยีน  
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ในการประเมินเพือ่ใหท้ราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใด ในใหพ้จิารณาในภาพรวมของ

ผลการด าเนินงานทัง้หมดที่ท าใหก้ระบวนการจดัการเรยีนการสอนตอบสนองความ

แตกต่างของผูเ้รยีน การจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั กอ่ใหเ้กดิผล

การเรยีนรูบ้รรลตุามเป้าหมาย
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ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ

ค าอธิบายตวับ่งช้ี

การประเมนินกัศึกษามจีดุมุง่หมาย 3 ประการ คอื การประเมนิผลนกัศึกษาเพือ่ใหข้อ้มลูสารสนเทศ   ที่

เป็นประโยชนต่์อการปรบัปรุงการเรยีนการสอนของผูส้อน และน าไปสูก่ารพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศึกษา

(Assessment for learning) การประเมนิทีท่  าใหน้กัศึกษาสามารถประเมนิตนเองเป็น และมกีารน าผลการประเมนิไป

ใชใ้นการพฒันาวธิกีารเรยีนของตนเองใหม่จนเกดิการเรยีนรู ้(Assessment as learning) และการประเมนิผลการ

เรยีนรูข้องนกัศึกษาทีแ่สดงผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของหลกัสูตร (Assessment of learning) การประเมนิส่วน

ใหญ่จะใชเ้พือ่จดุมุง่หมายประการหลงั คอื เนน้การไดข้อ้มลูเกี่ยวกบัสมัฤทธผิลการเรยีนรูข้องนกัศึกษาการจดัการ

เรยีนการสอนจงึควรส่งเสรมิใหม้กีารประเมนิ เพือ่จดุมุง่หมายสองประการแรกดว้ย ท ัง้นี้ ความเหมาะสมของระบบ

ประเมนิตอ้งใหค้วามส าคญักบัการก าหนดเกณฑก์ารประเมนิมกีารก ากบัใหม้กีารประเมนิตามสภาพจริง (Authentic 

assessment) มกีารใชว้ธิกีารประเมนิทีห่ลากหลายใหผ้ลการประเมนิทีส่ะทอ้นความสามารถในการปฏบิตัิงานในโลก

แห่งความเป็นจรงิ (Real world) และมวีธิกีารใหข้อ้มลูป้อนกลบั (Feedback) ทีท่  าใหน้กัศึกษาสามารถแกไ้ขจดุอ่อน

หรอืเสรมิจดุแขง็ของตนเองไดใ้หผ้ลการประเมนิทีส่ะทอ้นระดบัความสามารถทีแ่ทจ้รงิของนกัศึกษา
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ตวับ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเ้รยีน



ในการรายงานการด าเนินงานตามตวับง่ชี้นี้   ใหอ้ธบิายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงาน

อย่างนอ้ยใหค้รอบคลมุประเดน็ต่อไปนี้

- การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอดุมศึกษาแห่งชาตแิละ

ทกัษะปฏบิตังิาน การประเมนิมาตรฐานวชิาชพี การประเมนิสมทิธภิาพทางภาษาองักฤษ และ

การประเมนิมาตรฐานดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั

- การตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศึกษา

- การก ากบัการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนและประเมนิหลกัสูตร 

ในการประเมินเพือ่ใหท้ราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใด ในใหพ้จิารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทัง้หมดที่ท าใหก้ระบวนการประเมินผูเ้รยีนตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รยีน 

การใขว้ธิกีารประเมินที่หลากหลาย มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนท าใหผ้ลการ

เรยีนรูบ้รรลตุามเป้าหมาย 
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ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ

ค าอธิบายตวับ่งช้ี

ผลการด าเนินงานของหลกัสูตร หมายถงึ รอ้ยละของผลการด าเนินงานตามตวั

บ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศึกษาทีป่รากฏในหลกัสูตร 

(คอศ.1) หมวดที ่7 ขอ้ 7 ทีห่ลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรด าเนินงานไดใ้นแต่ละปีการศึกษา 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตรจะเป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงาน

ผลการด าเนินการของหลกัสูตร (คอศ.6)

82

ตวับ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศึกษาแหง่ชาติ



เกณฑก์ารประเมิน

มกีารด าเนินงาน

- รอ้ยละ 100 ของตวับง่ชี้ผลการด าเนินงานทีร่ะบไุวใ้นแต่ละปี            มค่ีาคะแนนเท่ากบั 5

- รอ้ยละ 95.00-99.99 ของตวับง่ชี้ผลการด าเนินงานทีร่ะบไุวใ้นแต่ละปี   มค่ีาคะแนนเท่ากบั 4.75

- รอ้ยละ 90.00-94.99 ของตวับง่ชี้ผลการด าเนินงานทีร่ะบไุวใ้นแต่ละปี   มค่ีาคะแนนเท่ากบั 4.50

- รอ้ยละ 80.01-89.99 ของตวับง่ชี้ผลการด าเนินงานทีร่ะบไุวใ้นแต่ละปี   มค่ีาคะแนนเท่ากบั 4.00

- รอ้ยละ 80 ของตวับง่ชี้ผลการด าเนินงานทีร่ะบไุวใ้นแต่ละปี              มค่ีาคะแนนเท่ากบั 3.50

- นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของตวับง่ชี้ผลการด าเนินงานทีร่ะบไุวใ้นแต่ละปี    มค่ีาคะแนนเท่ากบั 0
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ตวับ่งช้ีที่  6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

84

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้



ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ

ค าอธิบายตวับ่งช้ี

ความพรอ้มของสิง่สนบัสนุนการเรยีนการสอนมหีลายประการ ไดแ้ก่ ความพรอ้มทาง

กายภาพ เช่น หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร สถานประกอบการ ทีพ่กันกัศึกษาในสถานประกอบการ 

ความพรอ้มของอปุกรณ ์เทคโนโลย ีและสิง่อ  านวยความสะดวกหรอืทรพัยากรทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้

เช่น อปุกรณก์ารเรยีนการสอน หอ้งสมดุ หนงัสอื ต ารา สิง่พมิพว์ารสาร ฐานขอ้มูลเพือ่การสบืคน้ 

แหลง่เรยีนรู ้สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ฯลฯ  สิง่สนบัสนุนเหลา่นี้ ตอ้งมปีรมิาณเพยีงพอ และมคีุณภาพ

พรอ้มใชง้าน ทนัสมยั โดยพจิารณาการด าเนินการปรบัปรุงพฒันาจากผลการประเมนิความพงึ

พอใจของนกัศึกษาและอาจารย์
85

ตวับ่งช้ีที่ 6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้



ในการรายงานการด าเนินงานตามตวับ่งชี้นี้   ใหอ้ธบิายกระบวนการหรอืแสดงผลการด าเนินงานอย่างนอ้ย

ใหค้รอบคลมุประเดน็ต่อไปนี้

- ระบบการด าเนินงานของหลกัสูตรกบัสถานประกอบการโดยมสี่วนร่วมของอาจารยผู์ร้บัผดิชอบ

หลกัสูตรเพือ่ใหม้สีิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้

- จ  านวนสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีเ่พยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน

- สถานประกอบการ

- กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อสิง่สนบัสนุน

การเรยีนรู ้

ในการประเมินเพือ่ใหท้ราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใดใหพ้จิารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทัง้หมดที่สะทอ้นการจดัเตรยีมสิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ี่จ าเป็นต่อการเรยีนการสอน และสง่ผลใหผู้เ้รยีน

สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมีประสทิธผิล 
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กระบวนการ

 ไมม่กีาร

ปรบัปรุง/

พฒันา   

กระบวนการ

 มรีะบบ 

มกีลไก

 มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏบิตั/ิ

ด าเนินงาน

 มกีารประเมนิ

กระบวนการ

 มกีาร

ปรบัปรุง/

พฒันา

กระบวนการ   

จากผลการ

ประเมนิ

 มรีะบบ 

มกีลไก

 มกีารน าระบบ

กลไกไปสู่

การปฏบิตั/ิ

ด าเนินงาน

 มกีารประเมนิ

กระบวนการ

 มกีารปรบัปรุง/

พฒันา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมนิ

 มผีลจากการ

ปรบัปรุงเหน็

ชดัเจนเป็น

รูปธรรม

 มรีะบบ มกีลไก

 มกีารน าระบบกลไกไปสู่

การปฏบิตั/ิด าเนินงาน

 มกีารประเมนิ

กระบวนการ

 มกีารปรบัปรุง/พฒันา

กระบวนการจากผลการ

ประเมนิ

 มผีลจากการปรบัปรุง

เหน็ชดัเจนเป็นรูปธรรม

 มแีนวทางปฏบิตัทิีด่ ี

โดยมหีลกัฐาน

เชงิประจกัษย์นืยนั

และกรรมการผูต้รวจ

ประเมนิสามารถให ้

เหตผุลอธบิายการเป็น

แนวปฏบิตัทิีด่ไีดช้ดัเจน

เกณฑก์ารประเมิน
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