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          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 
มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา      
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีหน้าที่
ในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตร จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการได้เห็นถึง
ความส าคัญในด้านคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา ได้ด าเนินการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับ  
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 จึงจัดท าเป็นคู่มือซึ่งประกอบด้วย ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การประเมิน และเครื่องมือประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปใช้เป็น
แนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ส าหรับน าไปสู่การปฏิบัติของสถาบันการอาชีวศึกษา 
และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 

คู่มือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
ใช้เป็นแนวทางในการก ากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของแต่ละสถาบัน เนื้อหาจะ
ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน แนวทางการวิเคราะห์และ
สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะส่งเสริมให้สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
สามารถด าเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิผลและน าไปสู่การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งอันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรให้ต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป 
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บทท่ี  1    
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอดุมศึกษา 

1. ความเป็นมาของสถาบันการอาชีวศึกษา
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 โดยมาตรา 13 วรรคสอง บัญญัติให้การรวมสถานศึกษา

อาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาให้กระท าได้โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและค านึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ต่อมา
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ประกาศเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาเพ่ือ
จัดตั้งเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2554 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1, 
2555) ตามมาตรา 13 โดยมีหลักการส าคัญ 5 ประการ ดังนี้  (1) ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล (2) การกระจายอ านาจไปสู่ระดับปฏิบัติ 
เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลส าเร็จ
แก่ประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา (3) ตอบสนองความต้องการการผลิตและการพัฒนาก าลังคน
ด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (4) การประสานความร่วมมือ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีชั้นสูง จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการอาชีวศึกษา และ (5) การประกันคุณภาพและการก ากับ
มาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล จากประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าว 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 19 สถาบัน เกิดจากการรวมสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 161 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 สถาบัน เกิดจากการรวมตัวของสถานศึกษา
เกษตรแต่ละภาค ทั้งนี้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วย การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 (ราชกิจจานุเบกษา, 2555) และการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ.2556 (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) ดังนั้นสถาบันการอาชีวศึกษา มีสถานะ
ตามมาตรา 15 และ 16 ดังนี้ มาตรา 15 ให้สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการ      
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรา 16 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  
ที่ช านาญการปฏิบัติ การสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม เมื่อจัดตั้งเป็นสถาบัน     

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 1



การอาชีวศึกษาแล้วจะสามารถจัดการอาชีวศึกษาได้จนถึงระดับปริญญาตรีที่เรียกว่า 3-2-2 คือ ปวช.- ปวส.- 
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (สุภาพร, 2556)  
        ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เริ่มจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556  และมีประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 ได้ก าหนดให้    
มีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และสถาบันการอาชีวศึกษาก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน     
ในสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 4 ด้าน คือ (1) คุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา (2) การบริหารหลักสูตร (3) ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา และ (4) ความต้องการ
ก าลังคนของตลาดแรงงาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 ก าหนดให้คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ประเภทวิชา และสาขาวิชา
ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 4 ด้าน คือ  (1) คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  (2) ความรู้  (3) 
ทักษะ  (4) ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ  ให้สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการ
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษา  ซึ่งเป็นการ
ประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ และสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา    
ทั้งในและต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลลัพธ์การเรียนรูที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีคุณภาพ
และมาตรฐาน     

2. การประกันคุณภาพการศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ตระหนักดีถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการ 
คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (Academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน 
(Institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตาม
หลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา     
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนทรัพยากร  
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและ   
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ความเป็นเลิศทางปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบัน
การอาชีวศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีหน้าที่
ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
      2.1  แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  2.1.1  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ด้วยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ว่าด้วยการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ 
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด า เนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด า เนินการ 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มั่นใจว่าสถาบันการอาชีวศึกษาสามารถสร้างผลผลิต     
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบันโดยมีหลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

   2.1.1.1  ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561  และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบั ติการ พ.ศ.2562  ในด้านการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สถาบันการอาชีวศึกษาก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาที่เปิดสอน โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 4 ด้าน คือ (ก) หลักสูตรที่ยึดโยงกับ
มาตรฐานอาชีพ (ข) อาจารย์ ทรัพยากรและการสนับสนุน (ค) วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
(ง) ผู้ส าเร็จการศึกษา  

   2.1.1.2  เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า และกระบวน 
การซึ่งสามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

       2.1.1.3  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ประกอบด้วย
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
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1) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 
การประเมินฯจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพ่ือให้สามารถ 
ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

2) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ
ความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันที่ต้องการให้หลักสูตรและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพ  สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 

   2.1.1.4  ให้อิสระกับสถาบันการอาชีวศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

   2.1.1.5  เชื่อมโยงกับนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานการประเมินที่สถาบันเลือกใช้ 

  2.1.2  มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
   มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดม 

ศึกษาในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562  ที่ก าหนดไว้ 4 ด้าน คือ (ก) หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ (ข) อาจารย์ 
ทรัพยากรและการสนับสนุน (ค) วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล (ง) ผู้ส าเร็จการศึกษา 
โดยก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

   2.1.2.1  ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
ตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่า 
ผลการด าเนินงานได้ก่ีข้อได้คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน 
ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่หลักสูตรหรือสถาบันด าเนินการ และ
กรรมการประเมิน (Peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้น ๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน 
โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0-5 

   2.1.2.2  ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตาม     
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ตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน ท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้
จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 
ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและสถาบัน เพ่ือให้สถาบันการอาชีวศึกษา   
ต่าง ๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบัน
ตามความสมัครใจภายใต้การก ากับ ดูแลของสภาสถาบันการอาชีวศึกษา โดยจะสอดรับตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561  5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน (2) มาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม (3) มาตรฐานด้านบริการวิชาการ (4) มาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (5) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาที่เปิด
สอน โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  4 ด้านดังนี้ (ก) หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐาน
อาชีพ (ข) อาจารย์ ทรัพยากรและการสนับสนุน (ค) วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล (ง) ผู้ส าเร็จ
การศึกษา  ส่วนพันธกิจด้านอ่ืน ๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับสถาบัน      
จะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมดซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้น    
ได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 5 ของคู่มือฉบับนี้ จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพ่ือให้สถาบันการอาชีวศึกษา น าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในตั้งแต่
ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพ่ือให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เน้นที่ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 

  2.1.3  กลไกการประกันคุณภาพ 
    ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความ 

ส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกัน
ทุกระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมิน และ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ หรือหน่วยงานนี้ 
คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมและ
สถาบันมีระบบคุณภาพท่ีใช้โดยสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับ
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หลักสูตร ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการ
ด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 

  2.1.4  ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด

และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร และสถาบัน 
ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  และส่งผลต่อคุณภาพ             
ในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนา  

3. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561  โดยมีมติ “ให้ส่วน

ราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปเป็นกรอบ    
ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา รวมทั้งการ
ส่งเสริมก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา”  การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้ด าเนินการตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ.2561  ประกอบกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้สถาบันการอาชีวศึกษา
ได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากลซึ่งท าให้สถาบันการ
อาชีวศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวและต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา  ทั้งนี้ความ
เชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561  หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพ
การศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1 
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  แผนภาพที่ 1  ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน 

มาตรฐานด้านการ

วิจัยและนวัตกรรม 

หลักเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน
รวมถึงเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูร กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีว 
ศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ พ.ศ. 2562

การประกันคณุภาพภายในภายใตต้ัวบ่งช้ี        
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบรหิารจดัการ

มาตรฐานด้าน

บริการวิชาการ 

ผลผลติทางการศึกษาท่ีได้คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1
ผู้เรียนรู ้(Learner Person)  

เพื่อสร้างงานและคุณภาพชวีิตที่ดี 

มาตรฐานที่ 2
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) 

เพื่อสังคมที่มั่นคงมั่งค่ัง และยั่งยืน 

มาตรฐานที่ 3
พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 

เพื่อสันติสุข 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย 

มาตรฐานด้านการ

บริหารจัดการ 
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4. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ

      การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายใน     
จึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) 
ซ่ึงต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจาก
แผนภาพที่ 2 

      แผนภาพที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในการประเมินคุณภาพภายนอก 

จากแผนภาพที่ 2  จะเห็นว่า เมื่อสถาบันการอาชีวศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
แล้ว จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
เอกสารอ้างอิงการประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือน าเสนอสภาสถาบัน/
หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยง
ระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน และรายงานต่อต้นสังกัดเมื่อสิ้นปีการศึกษา ดังนั้นสถาบันการ
อาชีวศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบัน    
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้
สังคม 

การ  
ตรวจเยีย่ม

รายงานผล

การประเมิน

การ
ติดตามผล

 การประเมินคุณภาพภายนอก

ข้อมูลป้อนกลับ

  การประเมินคณุภาพภายใน

    

การประเมิน

ตนเองของ

สถาบัน

รายงาน
ประจ าป ี

รายงานต่อ

ต้นสังกัดเมื่อ

สิ้นปี

การศึกษา 

ข้อมูลป้อนกลับ
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บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บ
ข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตัง้แต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี ้
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ในแต่ละปีการศึกษา 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานต้ังแต่ต้นปีการศึกษา  คือ  เดือนท่ี 1-เดือนท่ี 
12 ของปีการศึกษา (เดือนพฤษภาคม-เมษายนปีถัดไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-
สิงหาคมของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและเสนอต้ังงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้ งบประมาณกลางปีหรือ
งบประมาณพิเศษก็ได้ 

2. วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ก าหนดไว้ดังนี้
2.1  สถาบันการอาชีวศึกษาวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่
2.2  สถาบันการอาชีวศึกษาเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งช้ีท่ีได้ประกาศใช้ และให้มีการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีท้ังระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน 
      2.3  หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร 
      2.4  สถาบันการอาชีวศึกษาน าผลการประเมินระดับหลักสูตร มาสรุปผลการประเมินและจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองระดับสถาบัน 
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      2.5  สถาบันการอาชีวศึกษายืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน พร้อมน า   
ผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 
      2.6  ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในท่ีสถาบันแต่งต้ัง (รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 
      2.7  ส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัดภายใน 120 วัน นับจาก
ส้ินปีการศึกษา 
        สถาบันการอาชีวศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในทุกปีการศึกษา ท้ังระดับหลักสูตร และระดับสถาบันตามล าดับ โดยสถาบันการอาชีวศึกษาเป็น         
ผู้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน  และส่งผลการประเมินให้ต้นสังกัดทราบ ท้ังนี้คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชา
เดียวกัน 
        ส าหรับแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน     
ท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาต้องด าเนินการเป็นประจ าทุกปี คือ หลักสูตรและสถาบันแต่งต้ังผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีผ่านการอบรมจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรควรเป็นผู้ก้าวทันความทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตร  
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บทที่  3 
นิยามศัพท ์

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หมายถึง  การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการในระดับสถาบัน และต้อง
เป็นผลงานท่ีผ่านการกล่ันกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  หมายถึง  โครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอื่น 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ  หมายถึง  การเผยแพรท่ีเปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศ ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน   หมายถึง  การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 
10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่           
ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) ม ี10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย  ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และเวียดนาม 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย
และมีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย  3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยใน       
ท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
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ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับ ในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น และบทความ
ท่ีมาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
        **บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ  ท่ีน าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ 
ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัย  หมายถึง  กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ
ตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค ์ หมายถึง  ผลงานศิลปะและส่ิงประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ท่ีมีความเป็นนวัตกรรมโดย
มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะ ของอาเซียนงานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรมภาพพิมพ์ 
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ส่ือประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมท้ังการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) 
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม  หมายถึง  ผลงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่ีมีห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น            
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม   

ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หมายถึง  ผลงานวิชาการท่ีเป็นการประดิษฐ์คิดค้น
เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการ สร้างสรรค์พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับ
การใช้ประโยชน์ เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือส่ิงประดิษฐ์อื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม 
ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในสาขาวิชานั้น ๆ 

แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง  วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ีท าให้สถาบันประสบความส าเร็จหรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัย หรือ
บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล 
ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แผนกลยุทธ์  หมายถึง  แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนท่ีก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพื่อวัดระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน า แผนกลยุทธ์มาจัดท า แผนด าเนินงาน หรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  หมายถึง  แผนระยะยาวที่ระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบัน
ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน จะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรท่ีต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้ซึ่งจะเป็นความต้องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาท่ีสถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด  เช่น รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงานเงิน
บริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการ ระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม 
เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมท้ังมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น 
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรโดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี  หมายถึง  แผนระยะส้ันท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน       
ท่ีถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ
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ของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่านั้น รวมท้ังมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้า
โครงการงบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการด าเนินโครงการท่ีชัดเจน 

พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
       พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary)  หมายถึง การใช้   
องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและ
สังเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน 
       หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)  หมายถึง  หลักสูตรท่ีน าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือ
หลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระท่ังผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน 
        ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็น พหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์)
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์ + เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-
เคมี)ตัวอย่างหลักสูตรท่ีไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา (ท่ีมา : 
คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2549
เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2549) 

พิชญพิจารณ์ (Peer review)  หมายถึง  การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 

ระบบและกลไก 
      ระบบ  หมายถึง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง  เพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัวกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
       กลไก หมายถึง  ส่ิงท่ีท าให้ระบบมีการขับเคล่ือนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด 
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หมายถึง  สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการท่ีสัมพันธ์กับศาสตร์ 
ท่ีเปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร  เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of 
Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เมื่อ 
17 พฤศจิกายน 2554หนังสือเวียนท่ี ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 
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หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ  หมายถึง  หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์การกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง  การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไป
ในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทาง
ศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมท้ังปวงซึ่งวิญญูชนพึงมีและ
พึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอกเป็นต้น 
       หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะน ามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  คือ  ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของประเทศ  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน 
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ  การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลท่ีดีท่ีมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให้องค์การ  
สามารถใช้ทรัพยากรท้ังด้านต้นทุน  แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา              
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการท่ีสามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี และ
ผลงานต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับท่ีสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะรวมท้ังการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency)  คือ  กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
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6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือ 
ประเด็นท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  คือ  การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  คือ  การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)  คือ  การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ไม่การแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  คือ  การหาข้อตกลงท่ัวไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ียุติไม่ได้ใน
ประเด็นท่ีส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์อาจารย์ หมายถึง 
คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ 

อาจารย์ประจ า  หมายถึง  บุคคลท่ีด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรนั้น  ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา   

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร     
ท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาโดย
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จะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือ          
สหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ าได้เกิน 2 คน 

อาจารย์พิเศษ  หมายถึง  ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ า  

ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ  หมายถึง  การท างานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี 
หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย  หมายถึง  มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐาน
เป็นผลงานท่ีน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีมีกรรมการภายนอก
มาร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
มาร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานท่ีเป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือ น าเสนอผู้ว่าจ้าง
ในการท าวิจัยนั้น ๆ และเป็นผลงานท่ีแหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งเป็น
ผลงานวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงาน
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ท้ังนี้ การรายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ให้
รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุช่ือ
เจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน ปีท่ีพิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

สถาบันการอาชีวศึกษา  หมายถึง สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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บทท่ี 4   
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร
ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนั้น การด าเนินงานและการ

บริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ดังนั้นการมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรควรมีหลักการดังต่อไปนี้ 

1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน  ๆ 
ที่เกี่ยวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

2) ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 

3) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี            
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนได้แก่ 
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานภาษาอังกฤษ  มาตรฐานด้านดิจิทัล  คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินในลักษณะของ         
พิชญพิจารณ์ (Peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพ่ือให้สามารถ
น าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส าหรับ       
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

4) สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ ทั้งนี้ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อม
ข้อมูลพื้นฐานให้กับต้นสังกัดเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
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หลักสูตรที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA  ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับ
การรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้าน บริหารธุรกิจ) ABET 
(ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าและผ่านการ
รับรองโดยสภาวิชาชีพ 

2. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา 

1. การก ากับ
มาตรฐาน

1.1  การบริหารจดัการหลักสตูรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558  

1.1.1  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
1.1.2  คุณสมบัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร   
1.1.3  คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
1.1.4  คุณสมบัติอาจารย์ผูส้อน 
1.1.5  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

2. บัณฑิต 2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

2.1.1  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติตามมาตรฐานคณุวุฒิ 
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

2.2  ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐาน
วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 

2.2.1  สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2.3  ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผา่น
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดบั B2 
หรือเทียบเท่า 

2.3.1  สอบผ่านการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ 
  B2 หรือเทียบเท่า 

2.4 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 

2.4.1  สอบผ่านการวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

2.5 ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

2.5.1  เก็บข้อมูลจากบณัฑติไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ 
  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ท่ีได้งานท า ประกอบ 
  อาชีพส่วนตัว และผู้ที่เปลีย่นงานใหม่หรือได้รับ 
  การเลื่อนต าแหน่ง ภายใน 1 ปี 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา 

3. นักศึกษา 3.1  การรับนักศึกษา 3.1.1  การรับนักศึกษา สัดส่วนการรับ และกระบวนการรบั  
3.1.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2  การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3.2.1  การควบคุมการดูแลการใหค้ าปรึกษาวิชาการ และ 
       แนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตร ี

3.2.2  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง 
       ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.2.3  การควบคุมดูแลในการจัดท าโครงงานพัฒนา 
 สมรรถนะวิชาชีพ (สัดส่วนในการควบคุมอาจารย์ต่อ 
 นักศึกษาไม่ควร เกิน 1 : 15) 

3.3  ผลที่เกดิกับนักศึกษา 3.3.1  การคงอยู ่(ยกเว้นเสยีชีวิตและย้ายที่ท างาน) 
3.3.2  การส าเร็จการศึกษา  *ใช้ข้อมูล 3 รุ่นต่อเนื่อง 
3.3.3  ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของ 

  นักศึกษา 
4. อาจารย์ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.1.2  ระบบการบริหารอาจารย์  
4.1.3  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

4.2  คุณภาพอาจารย ์
      4.2.1  ร้อยละของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์
ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ 
     4.2.2  ร้อยละผลงานทางวิชาการของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.2.1.1  ประสบการณ์ด้านปฏิบัตกิารในสถานประกอบการ 
  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

4.2.2.1  ผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตร 

4.3  ผลที่เกดิกับอาจารย ์ 4.3.1  การคงอยู่ของอาจารย ์
4.3.2  ความพึงพอใจและความไมพ่ึงพอใจของอาจารย ์

5. หลักสูตร
การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.1.1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.2  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความกา้วหน้า 

  ในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
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องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา 

5.2 การวางระบบผูส้อน และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

5.2.1  การก าหนดผู้สอน 
5.2.2  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการ 

 เรียนรู้ แผนการฝึก และการจัดการเรยีนการสอนทั้ง 
       ในสถานศึกษา และสถานประกอบการ 

5.2.3  การจัดการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรีที่สาย 
  เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัตกิารต้องด าเนินการ 5 
  ประเด็น 

5.2.4  การควบคุมหัวข้อโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
 และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับ 
 โครงงานของผู้เรียน 

5.3 การประเมินผู้เรียน 5.3.1  การประเมินผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะปฏิบตัิงาน การ 
  ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินสมิทธิภาพ 
  ทางภาษาอังกฤษ 

5.3.2  การตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
5.3.3  การก ากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ 

 ประเมินหลักสูตร 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.4.1  ผลการด าเนินงานตามตัวบง่ช้ีการด าเนินงานตาม 
 กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏใน 
 เอกสาร หลักสตูรฉบับท่ีจดัการเรียนการสอนใน 
 ขณะนั้น (คอศ.1) หมวดที่ 7  

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 6.1.1  ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรกับสถาน 
 ประกอบการโดย มีส่วนร่วมของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ 

        หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง สนับสนุนการเรยีนรู ้
6.1.2  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ 
       เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน 

6.1.3  สถานประกอบการ 
6.1.4  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

รวม 17 ตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 
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 2.1  องค์ประกอบท่ี 1   การก ากับมาตรฐาน 
          คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย  
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา
ได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ  มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ.2558 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและ
มาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาที่จะเปิดด าเนินการ
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปัจจุบันเป็นหลักในการพัฒนา
หลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

       ในการควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ฉบับที่ประกาศใช้ในขณะนั้น 
รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ ในขณะนั้น 
ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
           ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

- จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร
- คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
- การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.256324



ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน 
       หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะ 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

- ไม่น้อยกว่า 5 คน
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อย
กว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านปฏิบัติการ

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร

- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อย
กว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกว่า 1 หลักสูตร

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน - อาจารย์ประจ า จะต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- อาจารย์พิเศษ

มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าและมีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพที่เปิดสอน
ไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด

- ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

เกณฑ์การประเมิน   
        ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 1.1  ก าหนดไว้เป็น  “ผ่าน”  และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานและผลเป็น  “ไม่ผ่าน”  (คะแนนเป็นศูนย์) 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 25



คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.256326



องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑติ

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 27



 2.2  องค์ประกอบท่ี 2   บัณฑิต 
         พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับ 
อุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึก และ
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการด าเนินงานของ
สถาบันการอาชีวศึกษาได้จัดท ามาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2562 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
พ.ศ.2562 เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมาย การจัดการศึกษาที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกัน
คุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิ และสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศเข้าใจได้ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลลัพธ์การเรียนรู ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีคุณภาพและ
มาตรฐาน  คุณภาพของบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ 
การมีงานท า มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานภาษาอังกฤษ และมาตรฐานเทคโนโลยีดิ จิทัล ซึ่งคุณภาพของ
บัณฑิตพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   ร้อยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก           
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2หรือเทียบเท่า 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.256328



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
        กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education : TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ในรูปเล่ม
รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ  1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ    
ด้านที่ 6) ด้านทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นทักษะที่ได้เพ่ิมข้ึนเนื่องจากเป็นหลักสูตรปฏิบัติการส าหรับตัวบ่งชี้
นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการค านวณ    

       คะแนนที่ได้  =  
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด

ข้อมูลประกอบ 
        จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนบัณฑิต        
ที่ส าเร็จการศึกษา 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 29



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   ร้อยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
        การวัดคุณภาพของผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาในด้านวิชาชีพจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ นักศึกษาต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ    
ที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น ๆ มีระดับความสามารถในการประกอบอาชีพทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติในวิชาชีพนั้น ๆ ประกอบด้วยการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในภาค
การศึกษาสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา  ซึ่งนักศึกษาจะต้องสอบทั้งสองภาครวมกันได้ไม่ต่ ากว่าประกาศ   
ที่ก าหนดใช้ในขณะนั้นจึงจะถือว่าสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

เกณฑ์การประเมิน  
        โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านครั้งแรก เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาทีส่อบมาตรฐานวิชาชีพผ่านครั้งแรก

       =   
จ านวนนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านครั้งแรก

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด
    

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม  5

       =   
ค่าร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านครั้งแรก

   
  

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.256330



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
        การสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ได้ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ที่ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามแบบทดสอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือที่เห็นสมควรจะน ามาใช้วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English 
Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า เช่น EF SET คะแนนระหว่าง 51–60  IELTS คะแนน
ระหว่าง 5.5-6.0  TOEIC (R&L) Total คะแนนระหว่าง 785–940  Cambridge English Scale คะแนน
ระหว่าง 160–179  TOEFL iBT คะแนนระหว่าง 72-94  Global Scale of English (Pearson) คะแนน
ระหว่าง 59–75  เพ่ือให้ทราบระดับความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน และให้สถาบันพิจารณาน าผลการ
ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษาหรือจัดท าเป็นประกาศนียบัตร 

เกณฑ์การประเมิน  
        โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่สอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ ระดับ B2 หรือ
เทียบเท่า เป็นคะแนนระหว่าง 0-5  ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 40 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาที่สอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า

       =   
จ านวนนักศึกษาท่ีสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ ระดับ    หรือเทียบเท่า

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด
    

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5

       =   
ค่าร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ ระดับ    หรือเทียบเท่า
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4   ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
        การสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ก าหนดไว้ในการพัฒนาก าลังคนทางด้านอาชีวะที่จะต้องมี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี (Information, media and technology skills) ประกอบด้วยการรู้สารสนเทศ (Information 
literacy) การรู้สื่อ (Media literacy) และการรู้ ICT (ICT literacy) เป็นทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล หรือ Digital Literacy ซึ่งเป็นทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่           
ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือพัฒนากระบวนการท างานหรือ
ระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติการ
ใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) การสร้าง (Create) เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การวัดคุณภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะวัดในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา 
ซึ่งนักศึกษาจะต้องสอบได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าสอบผ่านมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ๆ 

เกณฑ์การประเมิน  
        โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

       =   
จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด
    

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5

       =   
ค่าร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5   ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
        บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเอง   
ที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา   
ในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็น
ประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ให้ค านวณ     
ทั้งผู้ที่ได้งานท าใหม่และผู้เปลี่ยนต าแหน่งงานหลังส าเร็จการศึกษา    

เกณฑ์การประเมิน  
        โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี      
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

       =   
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจท้ังหมด
    

        การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานท าแล้วแต่
ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5

       =   
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

   
  

หมายเหตุ  :  หลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไม่ต้องประเมินองค์ประกอบนี้ 
  :  จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ 

 การศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา
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    2.3  องค์ประกอบท่ี 3   นักศึกษา 
          ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็น
ระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส า เร็จการศึกษา 
และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง  ๆ 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
          ทักษะทีจ่ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก 
(Core subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
(Information, Media and Technology skills) 
          ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 

1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical
thinking and Problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Innovation and Creativity) (3) 
การสื่อสารและความร่วมมือกัน (Communication and Collaboration) 

2. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and technology skills)
ประกอบด้วยการรู้สารสนเทศ (Information literacy) การรู้สื่อ (Media literacy) และการรู้ ICT (ICT 
literacy) 

3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุ่น (Adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ( Initiative and 
self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (Social and cross-cultural interaction) ความ
รับผิดชอบและความสามารถในการผลิตผลงาน (Accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and social responsibility) 
         การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่
ระบบการรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้กา ร
ด าเนินการดังกล่าวให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

 ตวับ่งชี้ที่ 3.1   การรับนักศึกษา 
 ตวับ่งชี้ที่ 3.2   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ตวับ่งชี้ที่ 3.3   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
        คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส า เร็จ แต่ละหลักสูตร 
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้อง 
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการ
คัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมี เวลา
เรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
        ในการรายงานการด าเนินการตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา  สัดส่วนการรับ และกระบวนการรับ
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

        ในการประเมินเพ่ือทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดท่ีท าให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
- ไม่มีระบบ - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก
- ไม่มีกลไก - ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

- ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

- ไม่มีการรับปรุง/
พัฒนาระบวนการ

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2   การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
        ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการ 
เรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข ส าเร็จการศึกษาได้
ตามแผนที่ก าหนด อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้
ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ มีการ
วางระบบควบคุมดูแลการจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 
        ในการรายงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- การควบคุมดูแลในการจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (สัดส่วนในการควบคุมอาจารย์

ต่อนักศึกษาไม่ควรเกิน 1 : 15) 

        ในการประเมินเพ่ือทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดที่ท าให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต  
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เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5 
- ไม่มีระบบ - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก
- ไม่มีกลไก - ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

- ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

- ไม่มีการรับปรุง/
พัฒนาระบวนการ

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
        ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนมีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
ในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการ 
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
        ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด า เนินงาน 
ในประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่
- การส าเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

หมายเหตุ 
:  การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเป็นการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของ

นักศึกษาต่อกระบวนการ ที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 
:  อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ านวนนักศึกษา 

ที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษา 
:  การส าเร็จการศึกษาใช้ข้อมูล 3 รุ่นต่อเนื่อง 
:  การคิดร้อยละของนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น และอัตราการส าเร็จการศึกษา ใช้สูตร 

  การคงอยู่   =   
จ านวนนักศึกษารับเข้าศึกษา-จ านวนผู้ลาออกและคัดชื่อออก

จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาท้ังหมด
    

 การส าเร็จการศึกษา   =    
จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา

จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาท้ังหมด
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เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5 
- ไม่มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินการ

- มีการรายงาน
ผลการด าเนิน
การเป็นบางเรื่อง

- มีการรายงาน
ผลการด าเนิน
การครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบายใน
ตัวบ่งชี้

- มีการรายงาน
ผลการด าเนิน
การครบทุก
เรื่องตาม
ค าอธิบายใน
ตัวบ่งชี้

- มีการรายงาน
ผลการด าเนิน
การครบทุก
เรื่องตาม
ค าอธิบายใน
ตัวบ่งชี้

- มีการรายงานผล
การด าเนินการครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้

- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดีข้ึนในบาง
เรื่อง

- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดีข้ึนในทุก
เรื่อง

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง
- มีผลการด าเนิน
งานที่โดดเด่นเทียบ
เคียงกับหลักสูตรนั้น
ในสถาบันกลุ่มเดียว
กันโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผล
การด าเนิน งานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง
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องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์
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 2.4  องค์ประกอบที่ 4   อาจารย์ 
         อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาต้องมีการออกแบบระบบ
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตร  ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงาน
ตามวิชาชีพ  โดยก าหนดนโยบาย  แผนระยะยาว  กิจกรรม และการด าเนินงานตลอดจนการก ากับดูแล 
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์    
ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  มีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้น  มีการวางแผน การลงทุนงบประมาณ
และทรัพยากรเพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจ านวน
อาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิต
บัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่ององค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์
และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

       องค์ประกอบด้านอาจารย์เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ และ
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   คุณภาพอาจารย์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.3   ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
        การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ 
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก  
อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะ
ยาวเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
        ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

        ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด า เนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
ของอาจารย์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5 
- ไม่มีระบบ - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก
- ไม่มีกลไก - ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

- ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

- ไม่มีการรับปรุง/
พัฒนาระบวนการ

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2   คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
        การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
เพียงพอ  โดยท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดสอน และ 
มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการทีเ่หมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจาก 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 

- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มปีระสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ
- ร้อยละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ 
        การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเป็นการจัดการการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการท างานร่วมกับสถานประกอบการที่เกิด
ประโยชน์กับสถานประกอบการหรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยีหรืองานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญในการผลิตบัณฑิต
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์
ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการที่เพียงพอและเหมาะสมกับสาขาวิชาของหลักสูตรนั้น ๆ 

เกณฑ์การประเมิน 
        โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถาน
ประกอบการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เมื่อคะแนนเต็ม 5 คะแนน =  ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ

 =  
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5

   =   
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการในสถานประกอบการ

  
  

หมายเหตุ  :  ไม่นับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มาจากสถานประกอบการ 

ร้อยละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้สร้างสรรค์
ขึ้นเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาชีพและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ
อาจอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ งานวัตกรรม งานที่ได้รับ
การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านเวที
วิชาการ วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 หรือ 2 ตามประกาศของ ก.พ.อ.ทุกปีการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
        ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนน =  ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

       =   
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด
    

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

      =    
ค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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การก าหนดคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศของ กพอ.) 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. แตส่ถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตาม

ประกาศ ก.พ.อ. แตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป (ซึง่ไม่
อยู่ใน  eall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
- ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

*หมายเหตุ  :  บทความที่ตีพิมพ์ในรายการสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการต้องเปน็ฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และการตีพิมพ์ต้องเป็นฉบบัสมบูรณ์ซึง่สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

การก าหนดคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสรา้งสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผา่นสื่อเล็กทรอนิกส์ 
Online 

0.40 สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.80 สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
1.00 สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียนนานาชาติ 

*หมายเหตุ :  ผลงานต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกวา่ 3 คน โดยมีคนภายนอก
สถาบนัร่วมพิจารณา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3   ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
        ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในการ
รายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน ในประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของอาจารย์

        ในการประเมินเพ่ือทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดท่ีเกิดกับอาจารย์ 
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เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5 
- ไม่มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินการ

- มีการรายงาน
ผลการด าเนิน
การเป็นบางเรื่อง

- มีการรายงาน
ผลการด าเนิน
การครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบายใน
ตัวบ่งชี้

- มีการรายงาน
ผลการด าเนิน
การครบทุก
เรื่องตาม
ค าอธิบายใน
ตัวบ่งชี้

- มีการรายงาน
ผลการด าเนิน
การครบทุก
เรื่องตาม
ค าอธิบายใน
ตัวบ่งชี้

- มีการรายงานผล
การด าเนินการครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้

- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดีข้ึนในบาง
เรื่อง

- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ที่ดีข้ึนในทุก
เรื่อง

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง
- มีผลการด าเนิน
งานที่โดดเด่นเทียบ
เคียงกับหลักสูตรนั้น
ในสถาบันกลุ่มเดียว
กันโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผล
การด าเนิน งานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง
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องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมินผู้เรียน
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   2.5  องค์ประกอบที่ 5   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
         แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการพิจารณาความสอดคล้องจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้อง
รับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบ
ประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา และประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 ก าหนด  ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชา          
ที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยตอบสนองความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

  การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   การประเมินผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.4   ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
        แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการพิจารณาความสอดคล้องจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แล้ว ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดการรายวิชาต่าง ๆ  ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาและความต้องการของสถานประกอบการเป็นส าคัญ  
        ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด า เนินงาน     
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ

        ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใดให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด า เนินงาน
ทั้งหมดที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของ
ประเทศ 
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เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5 
- ไม่มีระบบ - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก
- ไม่มีกลไก - ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

- ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

- ไม่มีการรับปรุง/
พัฒนาระบวนการ

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.256356



ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
        หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น  ๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ต้องให้ความส าคัญ
กับการก าหนดโครงงาน การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับโครงงาน และให้นักศึกษาได้รับโอกาส
และการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพต้องสามารถให้
ค าปรึกษาตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าโครงงาน และการเผยแพร่ผลงานวิจัย จนส าเร็จ
การศึกษา 
        กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ 
การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และในสถานที่ใดก็ได้ 
ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้เป็นต้น  
        ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
ในอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การก าหนดผู้สอน
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ แผนการฝึกและการจัดการเรียนการ

สอนทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ต้องด าเนินการ

ดังนี้ 
1) สภาบันการอาชีวศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีโดยความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด 

2) สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละลักษณะการผลิตและ
การพัฒนาผู้เรียน 
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3) สถาบันการอาชีวศึกษาต้องก าหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน และระดับคุณวุฒิของแต่ละประเภทวิชา
และสาขาวิชา 

4) สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยให้ผู้เรียนจัดท า
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน 

5) สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและ
สมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส านึกและจิตอาสา เสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท า
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

- การควบคุมหัวข้อโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้สอดคล้อง
กับโครงงานของผู้เรียน 

        ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.256358



เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
- ไม่มีระบบ - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก
- ไม่มีกลไก - ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

- ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

- ไมม่ีการรับปรุง/
พัฒนาระบวนการ

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
        การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศ   
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
(Assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (Assessment as learning) และ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment of 
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมิน เพื่อจุดมุ่งหมายสองประการ
แรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมินมีการ
ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายให้ผล
การประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (Real world) และมีวิธีการให้
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการ
ประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ในการรายงานการด า เนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ 
ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะปฏิบัติงาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร

        ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดที่ท าให้กระบวนการประเมินผู้เรียนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การใช้วิธีการประเมิน         
ที่หลากหลาย มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนท าให้ผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
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เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
- ไม่มีระบบ - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก
- ไม่มีกลไก - ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

- ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

- ไม่มีการรับปรุง/
พัฒนาระบวนการ

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 61



ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4   ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
        ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (คอศ.1) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (คอศ.6) 

เกณฑ์การประเมิน 
มีการด าเนินงาน 

- ร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี            มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
- ร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี    มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75
- ร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี    มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50
- ร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี    มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00
- ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี            มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
- น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี      มีค่าคะแนนเท่ากับ 0
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องค์ประกอบที่ 6 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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   2.6  องค์ประกอบที่ 6   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
         ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อม
ด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1   สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
- ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรกับสถานประกอบการโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- สถานประกอบการ
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
        ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ ที่พักนักศึกษาในสถานประกอบการ ความพร้อมของอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการด า เนินการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
        ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรกับสถานประกอบการโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- สถานประกอบการ
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

        ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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เกณฑ์การประเมิน

0 1 2 3 4 5 
- ไม่มีระบบ - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก - มีระบบ กลไก
- ไม่มีกลไก - ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน

- มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน

- ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- มีการประเมิน
กระบวนการ

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

- ไม่มีการรับปรุง/
พัฒนาระบวนการ

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวน
การจากผลการ
ประเมิน

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน
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บทท่ี 5   
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

1. ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัสถาบัน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย ผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมในระดับสถาบัน จ านวน 5 มาตรฐาน ประกอบด้วย ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการ
บริหารจัดการ รวม 15 ตัวบ่งช้ี  รายละเอียดแสดงดังตารางกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน  

2. กรอบการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับสถาบัน

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 
มาตรฐานท่ี 1  ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน 
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความ 
สามารถและความรอบรู้ด้านต่าง ๆ 
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มี
ทักษะศตวรรษที่ 21  และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งช้ี 

1.1  ผลการบรหิารจัดการหลกัสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ
ทุกหลักสูตรทีส่ถาบันรับผิดชอบ 

1.2  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 
 2561 และเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิ  
 อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรสีาย 
 เทคโนโลยีหรอืสายปฏิบัติการ  
 พ.ศ.2562 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
คุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
และผูม้ีส่วนได้เสีย ทุกหลักสูตรใน
สถาบัน 

1.3  ผลงานสิง่ประดิษฐ์  นวัตกรรม และ 
 งานวิจัยของนักศึกษาและผูส้ าเร็จ 
 การศึกษา 

ร้อยละของผลงานสิง่ประดิษฐ์  
นวัตกรรม และงานวิจัยของ
นักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษา 

1.4  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที ่
 ประเมิน มาตรฐานวิชาชีพผ่านใน 
 ครั้งแรก 

ร้อยละของนักศึกษาทกุหลักสูตร
ในสถาบันทีป่ระเมินมาตรฐาน
วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 
มาตรฐานท่ี 1  ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน (ต่อ) 

1.5  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันทีส่อบ 
 ผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
 ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละของนักศึกษาทกุหลักสูตร
ในสถาบันทีส่อบผ่านสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือ
เทียบเท่า 

1.6  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันทีส่อบ 
 ผ่านการประเมินมาตรฐานด้าน 
 เทคโนโลยีดิจิทลั 

ร้อยละของนักศึกษาทกุหลักสูตร
ในสถาบันทีส่อบผ่านการประเมิน
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 

1.7  นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝัง 
 จิตส านึกต่อสาธารณะ เสริมสร้างการ 
 เป็นพลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 

ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมปลูกฝงัจิตส านึกต่อ
สาธารณะ เสริมสร้างการเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 

มาตรฐานท่ี 2  ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี 

2.1  ระบบ กลไกการบรหิารและพฒันา 
 งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
 เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2  เครือข่ายความร่วมมือการสนบัสนุน 
 งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์
 ประจ าสถาบัน 

ร้อยละของผลงานทางวิชาการของ
อาจารยป์ระจ าสถาบัน 

มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริการ
วิชาการ 
ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี 

3.1  การบริการวิชาการแก่สงัคม   เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

มาตรฐานท่ี 4  ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี 

4.1  ระบบและกลไกการท านบุ ารงุศาสนา 
 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

มาตรฐานท่ี 5  ด้านการบริหาร
จัดการ 
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี   

5.1  การบริหารงาน ตามพันธกจิ 
 เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

5.2  ความร่วมมือกับภาคประกอบการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
5.3  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

รวม 15 ตัวบ่งชี้ 
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มาตรฐานที่ 1 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
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   2.1  มาตรฐานท่ี 1   ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
         การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
จ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ 
มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนด โดยที่ผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีคุณสมบัติอย่างน้อย 3 ด้าน ดังนี้  1) เป็น
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผูม้ีคุณธรรม ความ
เพียร มุ่งมั่น บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษ
ที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะการเป็น
ผู้ประกอบการ รู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับ
ตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นใน
ความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสรมิสร้างสันติสุข
อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก ซึ่งผลลัพธ์ในด้านผู้เรียนจะพิจารณาจาก
ตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
       ตัวบ่งช้ีที่ 1.2   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2561 และ

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรสีายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบัตกิาร พ.ศ.2562 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.3   ผลงานสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษา  
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันทีป่ระเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครัง้แรก 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.5   นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันทีส่อบผ่านสมทิธิภาพทางภาษาอังกฤษระดบั B2 

หรือเทียบเท่า 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.6   นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันทีส่อบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
       ตัวบ่งช้ีที่ 1.7   นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจติส านึกต่อสาธารณะ เสริมสร้างการเป็นพลเมือง

ที่เข้มแข็ง 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.256370



ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้     ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
       ผลการบริหารจัดการหลักสตูรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี            
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ พ.ศ.2562  สถาบันมีการด าเนินการประเมนิคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตร
ในสถาบันซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตรการเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ซึ่งผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน
สามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ     

เกณฑ์การประเมิน   
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรทีส่ถาบันรับผิดชอบ  จากคะแนนเต็ม 5 

สูตรการค านวณ  

  คะแนนที่ได ้ =  
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรในสถาบัน

จ านวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ

หมายเหต ุ
        :  หลกัสูตรที่มกีารจัดการเรียนการสอน และมีนักศึกษาตกค้าง แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ 

     โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ปิดโดยสมบรูณ์ ต้องน ามาค านวณด้วย 
 :  หลักสูตรที่ไม่มกีารจัดการเรียนการสอน แต่ยังไม่ได้รับอนมุัติโดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ให้ปิดโดยสมบรูณ์ ต้องน ามาค านวณด้วย 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 71



ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2561 และ 
 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 พ.ศ.2562 

ชนิดของตัวบ่งชี้     ผลลพัธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
        การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education :TQF) และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ตามทีห่ลกัสตูร
ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้าน
ทักษะการปฏิบัติงาน ส าหรับตัวบ่งช้ีนี้จะเปน็การประเมินคุณภาพบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพบัณฑิต ตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิตจากทุกหลักสูตรทีส่ถาบันรับผิดชอบ จากคะแนนเต็ม 5 

สูตรการค านวณ 

     คะแนนที่ได ้ =  
ผลรวมคะแนนฉลี่ยท่ีได้จากการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ

จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.256372



ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   ผลงานสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้     ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
       การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เป็นการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
ระดับเทคโนโลยีที่เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหา มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองและชุมชนได้ และผู้ส าเร็จการศึกษาจึงต้อง
ประมวลความรู้และทักษะต่าง ๆ เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ
และเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งผลงานอาจประกอบด้วยผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
หรืองานวิจัย ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของนักศึกษาหรือผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

เกณฑ์การประเมิน 
       แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานวิจัยของนกัศึกษา 
และผูส้ าเร็จการศึกษา เป็นคะแนนระหว่าง 0-5  ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50  

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานวิจัยของนักศึกษาและ
ผู้ส าเรจ็การศึกษาที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน

        =  
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด
    

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

    =  
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานวิจัยท่ีเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
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การก าหนดคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ.
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

       การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อไดร้ับการตอบรับและตีพมิพ์แล้ว การตีพมิพ์ต้องตีพิมพเ์ป็นฉบับสมบูรณ์ซึง่สามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได ้
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การก าหนดคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่ส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนกิส์ Online 
0.40 สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน 
0.60 สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ 
0.80 สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียนนานาชาติ 

       ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

*หมายเหตุ :
1. ผลงานวิจัยทีม่ีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกัน และนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้วสามารถน าไปนับใน

ตัวบ่งช้ีผลงานทางวิชาการของอาจารย ์
2. ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินที่มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ในปกีาร

ประเมินนั้น ๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษาไม่พจิารณาในตัวบ่งช้ีนี้

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 75



ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก 

ชนิดของตัวบ่งชี้     ผลลพัธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
        การวัดคุณภาพของผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาในด้านวิชาชีพจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ นักศึกษาต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพซึ่งต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะ 
ที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพนั้น ๆ มีระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติในวิชาชีพนั้น ๆ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพจะด าเนินการได้เมื่อลงทะเบียนครบ
ทุกรายวิชาก่อนส าเร็จการศึกษา  

เกณฑ์การประเมิน 
       แปลงค่าร้อยละของนักศึกษาทกุหลักสูตรในสถาบันทีป่ระเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันทีป่ระเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก

= 
จ านวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านคร้ังแรก

จ านวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีเข้าสอบ
    

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

=  
ค่าร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในคร้ังแรก

   
  

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.256376



ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือ 
เทียบเท่า 

ชนิดของตัวบ่งชี้     ผลลพัธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
        สถาบันการอาชีวศึกษาจัดให้มีการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยจัดให้นักศึกษา
ทุกคนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างข้ึนหรือ
แบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่น ๆ หรือที่เห็นสมควรจะน ามาใช้วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
(English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า เช่น EF SET คะแนนระหว่าง 51–60  IELTS คะแนน
ระหว่าง 5.5-6.0  TOEIC (R&L) Total คะแนนระหว่าง 785–940  Cambridge English Scale คะแนน
ระหว่าง 160–179  TOEFL iBT คะแนนระหว่าง 72-94  Global Scale of English (Pearson) คะแนน
ระหว่าง 59–75  เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน และให้สถาบันพิจารณาน าผลการ
ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษาหรือจัดท าเป็นประกาศนียบัตร 

เกณฑ์การประเมิน 
       โดยการแปลงค่ารอ้ยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านสมทิธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
ระดับ B2 หรือเทียบเท่า เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันทีส่อบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2
หรือเทียบเท่า

=  
จ านวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบท้ังหมด
    

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

       =  
ค่าร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ    หรือเทียบเท่า
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ตัวบ่งชี้ที ่1.6   นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ชนิดของตัวบ่งชี้     ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
        สถาบันจัดให้มีการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ได้ก าหนดไว้ในการพัฒนาก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษา เกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของคนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยการเรียนรู้
สารสนเทศ (Information literacy) การเรียนรู้สื่อ (media literacy) การรู้ ICT (ICT literacy) และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งเป็นทักษะในการน าเครือ่งมอื อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพื่อ
พัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงานในองค์กร ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าว
ครอบคลุมความสามารถใน 4 มิติ ประกอบด้วย การใช้ (Use) ความเข้าใจ (Understand) การสร้าง 
(Create)  และการเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้นักศึกษาทุกคนเข้า
ทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องสอบ
ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าสอบผ่านมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ๆ 

เกณฑ์การประเมิน 
       ร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันทีส่อบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100     

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันทีส่อบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล

         =  
จ านวนนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบท้ังหมด
    

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

         =  
ค่าร้อยละของนักศึกษา"ทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

   
  

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.256378



ตัวบ่งชี้ที ่1.7   นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ เสริมสร้างการเป็นพลเมือง 
ท่ีเข้มแข็ง 

ชนิดของตัวบ่งชี้     ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
        สถาบันการอาชีวศึกษาส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของนักศึกษา เพื่อให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีความกล้าหาญทางจรยิธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง  
รู้คุณค่า รักษ์ความเป็นไทยร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน ทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน และประชาคมโลก  โดยจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ปลูกฝังจิตส านึกต่อ
สาธารณะ เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยทุกกิจกรรมต้องมีวัตถุประสงค์ งบประมาณ ระยะเวลา 
กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการและผลการประเมินกิจกรรม   

เกณฑ์การประเมิน 
       โดยการแปลงค่ารอ้ยละของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมปลกูฝงัจิตส านึกต่อสาธารณะ เสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ เสรมิสร้างการเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง

     = 
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะเสริมสร้างการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด
    

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

     =  
ค่าร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะเสริมสร้างการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
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มาตรฐานที่ 2 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
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   2.2  มาตรฐานท่ี 2   ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

         สถาบันการอาชีวศึกษา มีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ งานสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมหรือทรพัย์สนิทางปญัญาที่เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันก าร
อาชีวศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน  ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมหรือทรัพย์สิน
ทางปัญญา ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถสร้าง
โอกาส มูลค่าเพิ่ม และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ ซึ่งมาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมจะพิจารณาจากตัวบ่งช้ี
ดังต่อไปนี ้
        ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
        ตัวบ่งช้ีที่ 2.2   เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม   

 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี 
          และนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้     กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ

ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ในประเด็นต่อไปนี้ 
   2.1  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์  

ให้ค าปรึกษา (Co-Learning Space) และสนับสนุนการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 

   2.2  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

   2.3  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตผลงานทาง
วิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ  

   2.4  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับภาคประกอบการ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
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     สถาบันการอาชวีศึกษามีการบริหารจดัการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค

และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ มีการประยุกตใชองคความรูใหม การสรางสรรคนวตักรรมหรือ ทรัพยสินทางปญญา

ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ที่เปนระบบและมีกลไก

สงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการ สนับสนุนดานการจัดหา

แหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะ

แกอาจารย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึง่รวมถึงทรพัยากรบุคล ทรัพยากร การเงิน เครือ่งมือ อุปกรณที่

เกี่ยวของตาง ๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญกําลังใจแกอาจารยอยางเหมาะสม มีระบบและกลไกเพื่อชวยใน

การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่สามารถ

นําไปใชประโยชนได



4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไก เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
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2 ขอ 3 - 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 



ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี 
          และนวัตกรรม  

ชนิดของตัวบ่งชี้     กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
        สถาบันการอาชีวศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. สถาบันจัดท าแผนส่งเสริมความร่วมมือ การสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมระหว่างสถาบัน กับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรอืต่างประเทศ 
2. สถาบันสร้างเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
3. สถาบันด าเนินการพฒันางานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างสถาบันกบัภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
4. สถาบันประเมินความส าเร็จของความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทาง

วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

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
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งชี้     ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
        ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบันซึ่งได้แก่ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์และ

นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้สร้างสรรค์ข้ึนเพือ่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และการพัฒนา

องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิง

วิชาชีพและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการดังกล่าวอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทาง

วิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2563 หรือน าเสนอในเวทีสร้างสรรค์ต่าง ๆ รวมถึงผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็น

ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ

องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว  

เกณฑ์การประเมิน 
       โดยการแปลงค่ารอ้ยละของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบันเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 =  ร้อยละ 20  

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าสถาบนั

=  
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันท้ังหมด
    

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

     =  
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน 
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การก าหนดคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศของ กพอ.) 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป (ซ่ึงไม่
อยู่ใน  eall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

*หมายเหตุ  :  บทความที่ตีพิมพ์ในรายการสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
 Paper) และการตีพิมพ์ต้องเป็นฉบบัสมบรูณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรปูแบบเอกสารหรือสื่อ 

  อิเล็กทรอนิกส ์
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การก าหนดคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรอืผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์ Online 
0.40 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียนนานาชาติ 

*หมายเหตุ :  ผลงานต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
 โดยมีคนภายนอกสถาบันร่วมพิจารณา 
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มาตรฐานที่ 3 
ด้านการบริการวิชาการ
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   2.3  มาตรฐานท่ี 3   ด้านการบริการวิชาการ 
         สถาบันการอาชีวศึกษาจัดให้มีการบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนอง
ความต้องการของท้องถ่ิน ชุมชน และสังคม ตามอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบัน โดยการศึกษาความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายมาจัดท าแผนบริการวิชาการทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้ และการบริการ
วิชาการที่สถาบันจัดท าข้ึนเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม มีการบริหารจัดการที่ประสานความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกเชน มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะ
น าไปสู่ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ การให้บริการทาง
วิชาการนอกจากจะเป็นการท าประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
กล่าวคือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการบูรณาการ
เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ในด้านการบริการวิชาการจะพิจารณาจากตัว
บ่งช้ี 1 ตัวบ่งช้ีดังนี ้

 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม  

ชนิดของตัวบ่งชี้     กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
        สถาบันการอาชีวศึกษาด าเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม สถาบันการอาชีวศึกษาควร

ค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามา

จัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน

และสังคม มีการประเมินความส าเร็จและน าผลมาปรับปรุงแผนงาน เพื่อพัฒนาด้านการบริการวิชาการและ

วิชาชีพแก่สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งและ

ความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. ก าหนดชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายของการใหบ้ริการแกส่ังคมโดยความร่วมมอืของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในสถาบัน 
2. จัดท าแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชนและสังคม 

3. ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมตามแผนที่ก าหนด

4. ประเมินความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการและชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย

ได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง มีหลักฐานปรากฏชัดเจน 

5. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม

6. องค์กรหรือชุมชนตามเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

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 

1-5

มีการด าเนินการ
ตามข้อ 

1-6
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มาตรฐานที่ 4 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
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   2.4  มาตรฐานท่ี 4   ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
         สถาบันการอาชีวศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน  
สร้างสมความรู้และความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สร้างโอกาสและ
มูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  ในมาตรฐานนี้พิจารณาจากตัวบ่งช้ี 1 ตัวบ่งช้ีดังนี ้

  ตัวบ่งช้ีที่ 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ชนิดของตัวบ่งชี้     กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
        สถาบันการอาชีวศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทยโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม บริบทและอัตลักษณ์ของสถาบัน รวมทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของสถาบัน อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ก่อให้เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดท าแผนด้านท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทยและก าหนดตัวบง่ช้ีวัด

ความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหส้ามารถด าเนินการได้ตามแผน 
2. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย
3. ประเมินความส าเรจ็ตามตัวบง่ช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศาสนา

ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4. น าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือกจิกรรมดา้นท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย 
5. เผยแพร่องค์ความรู้และกจิกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความ

เป็นไทยต่อสาธารณชน และสร้างโอกาสและมลูค่าเพิม่ให้กบัสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

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
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มาตรฐานที่ 5 
ด้านการบริหารจัดการ
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   2.5  มาตรฐานท่ี 5   ด้านการบริหารจัดการ 
          สถาบันการอาชีวศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภาสถาบันท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันการอาชีวศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมดที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของแต่ละสถาบันโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) สถาบันการอาชีวศึกษามีการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

2) สถาบันการอาชีวศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ ตลอดจนมีการบริหารจัดการ
บุคลากรและทรัพยากรการเรยีนรู้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระ
ทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3) สถาบันการอาชีวศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการก ากับให้การจัด
การศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเปน็ไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ พ.ศ.2562  มาตรฐานในด้านการบริหารจัดการจะพิจารณาจากตัวบ่งช้ี 3 ตัวบ่งช้ีดังนี ้

 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1   การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 5.2   ความร่วมมือกับภาคประกอบการ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 5.3   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.256398



ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งชี้     กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
       สถาบันการอาชีวศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  สถาบันการอาชีวศึกษาจึงมุ่งส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพให้มีความช านาญในการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ การถ่ายทอดวิชาชีพ
และเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่สังคม  

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน

กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลผุลตามตัวบง่ช้ีและเป้าหมายของ
แผนกลยทุธ์ 

2. การก ากบัติดตามสง่เสริมสนบัสนุนให้ทกุหลักสูตรด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย ์บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปจัจัยเสี่ยงทีเ่กิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรอืปจัจัยที่ไมส่ามารถควบคุมได้ที่สง่ผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน   และให้
ระดับความเสี่ยงลดลง   

4. บรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

5. การก ากบัติดตามสง่เสริมสนบัสนุนให้ทกุหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบรหิารและแผนพฒันาบุคลากรในสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.2   ความร่วมมือกับภาคประกอบการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้     กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
        สถาบันการอาชีวศึกษามีความร่วมมือกับภาคประกอบการ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านการ
จัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  โดยมุ่งเน้นผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
เทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. สถาบันมีแผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้ความร่วมมือตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
2. ด าเนินการจัดการศึกษาตามแผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
3. สถาบันก ากบั ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีตามแผนการพฒันา

ความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
4. สถาบันประเมินผลการด าเนินการตามแผนการพฒันาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
5. น าผลการประเมินไปใช้ในการปรบัปรุงหรอืพัฒนา แผนการพฒันาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบ

ทวิภาคี 

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
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ตัวบ่งชี้ที ่5.3   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้     กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
        สถาบันการอาชีวศึกษามีหน้าที่ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและสถาบัน 
โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพเพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถาบัน ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดบัสถาบัน 
2. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาบัน
3. ก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กหลักสูตรในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

ภายในตามระบบและกลไกทีส่ถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

4. น าผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดบัสถาบัน เสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรงุคุณภาพการจัดการศึกษาและ
การด าเนินงานให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
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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บทท่ี  6 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ต้องวางระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ โดยพิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วยเพื่อใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ข้ันต่่าที่ประเทศก่าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย 
จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม  การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลเพื่อน่าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกล่าวจะครอบคลุมระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน  โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการ
ด่าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก่าหนดและมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการ
ด่าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น   มีผู้รับผิดชอบ มีผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  เมื่อครบ 1 
ปีการศึกษาต้องมีการประเมินผลการด่าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อน่าไปปรับปรุง
พัฒนาในปีถัดไป โดยส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะพิจารณารายงานและจัดท่าประเด็นต่าง ๆ 
ที่ต้องการให้มีการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ส่านักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ที่คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ของส่านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้จัดท่าข้ึนโดยก่าหนดให้รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และรายงานผลการด่าเนินการของหลักสูตร (คอศ.6) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลด
ความซ้่าซ้อนของการจัดท่ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ที่คณะท่างานจัดท่ามาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
ของสถาบันการอาชีวศึกษาจัดท่าข้ึนสอดคล้องกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.
2562    
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1. การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มอีงค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน จ่านวน 6 องค์ประกอบ ดังนี ้
องค์ประกอบที่ 1   การก่ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2   บัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3   นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4   อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ 6   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

        องค์ประกอบที่ 1  การก่ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด่าเนินการให้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมี 1 ตัวบ่งช้ี 
หากผลการด่าเนินการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่า
คะแนนเป็น “ศูนย์”  หากหลักสูตรนั้นมีผลการด่าเนินการผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก่าหนด 
และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2-6  ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้ 

 ผ่านองค์ประกอบที่ 1  ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 

ผลการประเมิน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

ประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 2-6 
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 คะแนนรวมเฉลี่ย    =  
คะแนนรวมของ    ตัวบ่งชี้

16

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร  = 0 หมายถึง      หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร  = 0.01-5.00 หมายถึง      หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมรีะดบั 

 คุณภาพตามคะแนนที่ได้ดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 -4.00 ดี 
4.01 – 5.00 ดีมาก 

        แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก่ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และสถาบันต้อง
ประเมินตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเองโดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบโดยไม่
ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 
เกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไปดังแสดงดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพ   น้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพ   ปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพ   ด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพ   ดีมาก 

1 ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
2 คะแนน

เฉลี่ยของ
ทุกตัวบ่งชี้

ในองค์ 
ประกอบที่ 

2-6

5 - - 2.1,2.2, 
2.3,2.4,
2.5 

3 3 3.1,3.2 3.3 
4 3 4.2 4.1 4.3 
5 4 5.1,5.2,

5.3 
5.4 

6 1 6.1 
รวม 16 1 7 8 

ผลการประเมิน 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2-6 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาองค์ประกอบท่ี 2-6  
จุดเด่น  
1. 
2. 
3. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
3.
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2. การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
การประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารสถาบันในพันธกิจหลัก

ทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของสถาบัน  โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละมาตรฐาน และมีการ
วิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน่าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันได้น่าไปใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงพัฒนาตามตารางต่อไปนี้     

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 

มาตรฐาน 
จ านวนตัว

บ่งชี้ 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-1.50  การดา่เนินงานต้องปรบัปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50  การดา่เนินงานต้องปรบัปรงุ 
2.51-3.50  การดา่เนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50  การดา่เนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดา่เนินงานระดับดีมาก 

1 7 1.1,1.2,1.3,1.4
,1.5,1.6,1.7 

2 3 2.1,2.2 2.3 
3 1 3.1 
4 1 4.1 
5 3 5.1,5.2,5.3 

รวม 15 0 7 8 
ผลการประเมิน 

*ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดบัหลักสูตรของทุกหลักสูตร

       สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกบัจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแตล่ะมาตรฐานด้วยตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี ้

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา มาตรฐานท่ี 1-5 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนามาตรฐานที่ 1-5 
จุดเด่น  
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2 
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ภาคผนวก ก 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

กฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ
มาตรา  ๔๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การประกันคุณภาพการศึกษา”  หมายความว่า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ัน
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน)  

ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้  
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินการ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 
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เพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา  ช่วยเหลือ  และ
แนะนําสถานศึกษา  เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๔ เม่ือได้ รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ   ๓   แล้ว   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ  
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สํานักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

ให้สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว  พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ  เพื่อให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง  สํานักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจาก
สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หน้า   ๕ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่แนวทางในการดําเนินการตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง  จึงส่งผลให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ไม่สัมพันธ์กัน  เกิดความซํ้าซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ  ทําให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้าง
ภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีกํากับดูแล  และ
หน่วยงานภายนอกเกินความจําเป็น  สมควรปรับปรุงระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ  และเกิดประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๖1 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕  ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  ๒๐  ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.  2561  มุ่งเน้นการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ  มีความพร้อมทางกาย  ใจ  สติปัญญา  และทักษะ
ศตวรรษที่  ๒๑  มีคุณธรรมจริยธรรม  เคารพกฎหมาย  มีภาวะผู้น า  รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและ 
รู้บริบทสากล  โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต  สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทย  
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้อง 
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระดับหน่วยงาน  ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น 
โดยมีการก ากับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา 
จะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  การวิจัยและนวัตกรรม  การบริการวิชาการแก่สังคม  ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย  และการบริหารจัดการ  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน 
โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ  คือ  
การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  16  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่  8/2561  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2561  จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้  เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา  ลงวันที่  

7  สิงหาคม  2549 
ข้อ 4 มาตรฐานการอุดมศึกษา  ประกอบด้วย  มาตรฐาน  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
(1) มาตรฐานที่  ๑  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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 (๑.๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ  ในการสร้างสัมมาอาชีพ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม  ความเพียร  มุ่งมั่น  มานะ  บากบั่น  และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 (๑.๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีทักษะศตวรรษที่  ๒๑  มีความสามารถในการ 
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง  ชุมชน 
สังคม  และประเทศ 

 (๑.๓) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  ยึดมั่นในความถูกต้อง  
รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย  ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข  
อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประชาคมโลก 

(2) มาตรฐานที่  ๒  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่  สร้างสรรค์

นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา  ที่ เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม 
หรือสิ่งแวดล้อม  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา  องค์กรภาครัฐและเอกชนทัง้ในและตา่งประเทศ  ผลงานวิจัยและนวตักรรมตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ  ความต้องการจ าเป็นของสังคม  ชุมชน  ภาครัฐและเอกชน  และประเทศ  ผลลัพธ์ของ
การวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน  การสร้างคุณภาพชีวิต  หรือการสร้างโอกาส  
มูลค่าเพ่ิม  และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ   

(3) มาตรฐานที่  ๓  ด้านการบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม  สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่น  ชุมชน  และสังคม  ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  โดยมี  
การบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  ภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้งในและ
ต่างประเทศ  และมีความโปร่งใส  ชัดเจน  และตรวจสอบได้  ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ   

(4) มาตรฐานที่  ๔  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้  การวิจัย  หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน

การสรางความรู้  ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม  การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย  
และต่างประเทศอย่างเหมาะสม  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  ผลลัพธ์ของ 
การจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑
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(5) มาตรฐานที่  ๕  ด้านการบริหารจัดการ
(๕.๑) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการพัฒนาผู้ เรียน

แบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการ  
ที่หลากหลายของประเทศ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สังคม  สถานประกอบการ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

 (๕.๒) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ค านึงถึง
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยืดหยุ่นคล่องตัว  
โปร่งใสและตรวจสอบได้   

 (5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมิน 
และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร  คณะ  และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง  สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานอื่น ๆ  ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   สิงหาคม   ๒๕๖๑

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563116



ภาคผนวก ค 

ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี

หรือสายปฏิบัติการ  พ.ศ.2562 
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ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานคุณวฒุิอาชวีศึกษาระดับปรญิญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงสมควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
หรือสายปฏิบัติการ  เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา 
และสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และ 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ให้สามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ  และเพ่ือประโยชน์
ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๖  แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ให้ใช้ประกาศนี้ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันการอาชีวศึกษา 
ข้อ ๓ ชื่อคุณวุฒิการศึกษา  “ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ทล.บ.” 
ข้อ ๔ คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ก าหนดให้

ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย  ๔  ด้าน  คือ 
(๑) ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ได้แก่  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย  เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิของผู้อื่น  มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(๒) ด้านความรู้  ได้แก่  ความรู้ทางทฤษฎีและเทคโนโลยีเฉพาะทางอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
ในการพัฒนางานอาชีพ 

(๓) ด้านทักษะ  ได้แก่  ทักษะในการคิด  วิเคราะห์  วิจารณ์  และเปรียบเทียบปัญหา 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๓๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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(๔) ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ  ได้แก่  ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  สามารถริเริ่ม  ปรับปรุง  วางแผนกลยุทธ์  
ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งวางแผนการบริหารและการจัดการ
ในสาขาอาชีพ   

ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ของการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการเป็นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและยกระดับการศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงขึ้น  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ แผนการศกึษาแห่งชาต ิ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒแิหง่ชาติ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะก าลังคนระดับเทคโนโลยี  รวมทั้งคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน  ให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน   ชุมชน 
สังคม  และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

ข้อ ๖ การจัดการศึกษาในระบบและระบบทวิภาคี  ให้ใช้ระบบทวิภาค  โดยก าหนดให้ 
๑  ปีการศึกษาแบ่งเป็น  ๒  ภาคเรียน  และใน  ๑  ภาคเรียน  มีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล 
๑๘  สัปดาห์   

ส าหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบอื่น  สถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา
จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นให้ชัดเจน  ประกอบด้วยการแบ่งภาคเรียน 
ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคเรียน  การคิดหน่วยกิตรายวิชา  รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิต  
ระบบดังกล่าวกับระบบทวิภาค 

ข้อ ๗ การคิดหน่วยกิต 
(๑) รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาในการบรรยายหรืออภิปราย  ๑  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  หรือ  

๑๘  ชั่วโมงต่อภาคเรียน  รวมเวลาการวัดผล  มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต   
(๒) รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  ๒  ชั่วโมง 

ต่อสัปดาห์  หรือ  ๓๖  ชั่วโมงต่อภาคเรียน  รวมเวลาการวัดผล  มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
(๓) รายวิชาปฏิบัติที่ ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม  ๓  ชั่วโมง 

ต่อสัปดาห์  หรือ  ๕๔  ชั่วโมงต่อภาคเรียน  รวมเวลาการวัดผล  มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
(๔) การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า  ๕๔  ชั่วโมงต่อภาคเรียน

รวมเวลาการวัดผล  มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
(๕) การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ  ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 

๕๔  ชั่วโมงต่อภาคเรียน  รวมเวลาการวัดผล  มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
(๖) การท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า  ๕๔  ชั่วโมงต่อภาคเรียน  

รวมเวลาการวัดผล  มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
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ข้อ ๘ จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมระหว่าง 
๗๒ – ๘๒  หน่วยกิต  ใช้ระยะเวลาการศึกษา  ๔  ภาคเรียน  ทั้งนี้  ให้เรียนได้ไม่เกิน  ๘  ภาคเรียน 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๒  ภาคเรียน  ส าหรับการลงทะเบียนเรียน 
แบบไม่เต็มเวลา 

 กรณีหลักสูตรสาขาวิชาที่มีความจ าเป็นต้องก าหนดจ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลา
การศึกษาเกินกว่าที่ก าหนด  ให้น าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นกรณีไป 

ข้อ ๙ โครงสร้างหลักสูตร 
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปรับตัว

และด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่  เห็นคุณค่าของตนเองและการพัฒนาตน  มีความใฝ่รู้  แสวงหา  
และพัฒนาความรู้ใหม่  มีความสามารถในการใช้เหตุผล  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหาและการจัดการ 
มีทักษะในการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
มนุษยสัมพันธ์  รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  รวมไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 

 การจัดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  สามารถท าได้ในลักษณะเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ 
ให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาภาษาไทย  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 

 ทั้งนี้  จ านวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเมื่อนับรวมกับรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว  
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ต้องไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 

(๒) หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะวิชาชีพ  มีความสามารถ 
ในการคิด  วิเคราะห์  วางแผน  จัดการ  ประเมินผล  แก้ปัญหา  ควบคุมงาน  สอนงาน  และพัฒนางาน 
โดยบูรณาการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัยเพ่ือประยุกต์  
สู่อาชีพ  รวมไม่น้อยกว่า  ๔๘  หน่วยกิต  โดยเป็นวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต  ประกอบด้วย  ๓  กลุ่ม  ดังนี้ 

(ก) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน   ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
 ประกอบด้วย  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 

๖  หน่วยกิต  และวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 
 ทั้งนี้  จ านวนหน่วยกิตรวมของวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีเมื่อนับรวมกับรายวิชาที่ได้ศึกษา

มาแล้วจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 
(ข) วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  ๒๑  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า  ๑๘  หนว่ยกิต 
- กลุ่มวิชาโครงงาน ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 
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(ค) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
/บูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน   ไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต 

ทั้งนี้  ในกรณีที่จัดการศึกษาระบบทวิภาคีอาจยกเว้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ 
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี  ประกอบด้วยรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  

ตามความถนัดหรือความสนใจ  จากหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ในสถาบันการอาชีวศึกษา  เพ่ือการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ  รวมไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต   

ข้อ ๑๐ การจัดอัตราส่วนของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาเฉพาะ 
ประมาณ  ๔๐  ต่อ  ๖๐  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

ข้อ ๑๑ การยกเว้นการเรียนรายวิชา  สามารถท าได้โดยการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หน่วยกิต 
ตามหลักสูตร  ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ข้อ ๑๒ คุณสมบัติผู้เรียน  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

ขอ้ ๑๓ คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  ให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ที่มีผล  
ใช้บังคับในปัจจุบัน 

ข้อ ๑๔ การเรียกชื่อปริญญา  ใช้ชื่อปริญญาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของสถาบัน  
การอาชีวศึกษา   

ข้อ ๑๕ การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

(๑) สถาบันการอาชีวศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาก าหนด 

(๒) สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์  
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม  สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ลักษณะการผลิตและการพัฒนาผู้เรียน 

(๓) สถาบันการอาชีวศึกษาต้องก าหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและ 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน  และระดับคุณวุฒิของ  
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

(๔) สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  โดยให้
ผู้เรียนจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน 
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(๕) สถาบันการอาชีวศึกษาต้องส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
แกนกลางและสมรรถนะวิชาชีพ  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  ระเบียบวินัย  ปลูกฝังจิตส านึก
และจิตอาสา  เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกในด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมขุ  ทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  ส่งเสริมการด ารงตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมให้ผู้ เรียนท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ในการบริการวิชาการ  วิชาชีพ  หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน  และสังคม   

(๖) สถาบันการอาชีวศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(๗) การจัดการศึกษา  การประเมินผลการเรียน  และการส าเร็จการศึกษา 
 (ก) การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตร ี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 (ข) การส าเร็จการศึกษา  ต้องได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนน  และผ่านเกณฑ์ 
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

(๘) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ให้ส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา  และสถาบันการอาชีวศึกษาก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรและ  
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปิดสอน  โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 
๔  ด้าน  คือ 

(ก) หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ 
(ข) อาจารย์  ทรัพยากรและการสนับสนุน 
(ค) วิธีการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล 
(ง) ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๑๖ เงื่อนไขการพัฒนาปรับปรุง  อนุมัติ  และประกาศใช้หลักสูตร 
(๑) การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 

สายปฏิบัติการ  เป็นหน้าที่ของสถาบันการอาชีวศึกษา  โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันการอาชีวศึกษา  
และให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

(๒) การอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ให้เป็นหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๓) การประกาศใช้และการปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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(๔) ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ให้จัดท าเป็นระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๕) ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้นทะเบียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้ 

(๖) สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
เพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขของหลักสูตร  โดยต้องรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 

(๗) ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  และสถานศึกษา  
จัดให้มีการประเมินการประกันคณุภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  อย่างน้อยทุก  ๕  ปี  ส าหรับ
หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศนี้
ภายใน  ๓  ปี  นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ได้  หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้   ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่จะพิจารณาวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วนัที่  8  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
จรูญ  ชูลาภ 

ประธานกรรมการการอาชวีศึกษา 
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ภาคผนวก ง 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2558
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น 
ของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตลาดแรงงาน  ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งบริบททางสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป   

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ 

และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 ๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

(ต่อเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓”  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๔. ในประกาศกระทรวงน้ี 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา   

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเริ่มบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 
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 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  
ยกเว้น  พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  

ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  
ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากําลังคนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึก
ของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐาน 
ภูมิปัญญาไทย  ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล   

 ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์  ที่มีการส่ือสารแบบไร้พรมแดน  มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด  สามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม  ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล  โดยแบ่งหลักสูตรเป็น  ๒  กลุ่ม  ดังนี้ 

๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์   

๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถระดับสูง  โดยใช้
หลักสูตรปกติที่ เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้ เ รียน  โดยกําหนดให้ผู้ เ รียนได้ศึกษา 
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ  
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๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้  สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  
หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  โดยผ่านการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการ  หรือสหกิจศึกษา 

 หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ได้  เพราะมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว  ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติ
ขั้นสูงเพิ่มเติม 

 หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี  
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถ้วน  และให้ระบุคําว่า  
“ต่อเนื่อง”  ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการข้ันสูง  
โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา 
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน  
องค์กร  หรือสถานประกอบการ   

 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกัน 
ได้กับการศึกษาภาคปกติ   

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทางดังนี้ 
ระบบไตรภาค  

๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   

โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  
หรือ  ๔  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค 

ระบบจตุรภาค   
๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค   

หรือ  ๒  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
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๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

๘. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๕  ปี
การศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๘๐  หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  
๑๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๔  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  ทั้งนี้  ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา 
ในหลกัสูตรนั้น 

๙. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 

 ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อื่น  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม   
และธรรมชาติ  ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม  
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ  
บูรณาการใด ๆ  ก็ได้  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต   
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อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ทั้งนี้  จํานวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว  เม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ต้องไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 

 ๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติงานได้  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม  ดังนี้ 

๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาการ  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 

๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ให้มีจํานวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่
มาตรฐานวิชาชีพกําหนด  หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า   
๓๖  หน่วยกิต  และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

 หลักสูตร  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  
๔๒  หน่วยกิต  ในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 

๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๙๐  หน่วยกิต 

๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๑๐๘  หน่วยกิต 

 สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  
วิชาเอกคู่  หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้  โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  
และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่ม
จํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๕๐  หน่วยกิต 

 สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต   

 ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  
ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดี
เก่ียวกับการเทียบโอน  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์  
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 

๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน 

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

ในกรณีที่ มีอาจารย์ประจําที่ มี คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
และทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ .ศ .   ๒๕๕๘   
จะประกาศใช้  ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  และหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ประกอบด้วย 

๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่เน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   
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กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  ใน  ๕  คน  
ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา  หรือเป็น
บุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๒  คน   

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน  และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ 
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  ๑  ใน  ๓ 

กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จะประกาศใช้  ให้สามารถ
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 
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ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ 
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้น ๆ 

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี  ๕  ปี  และไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  จะต้องเป็นผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี   (ต่อ เนื่ อง )   จะต้อง เป็นผู้ สํ า เ ร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา  (๓  ปี)  หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชา 
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

 ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ  และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  
๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  
ไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  ทุกภาคการศึกษา  อนึ่ง  ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า  หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากว่า  ๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จะถือว่า
ผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า   

๑๒. การลงทะเบียนเรียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน   
๙  หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  และจะสําเร็จ
การศึกษาได้  ดังนี้ 

 ๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๗  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๑๐  ภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๒๐  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 ๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น  การลงทะเบียนเรียนที่มี

จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน 
และคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้  ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล  
เกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา  และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยต้องเรียนครบ 
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี   

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้  จะต้องกําหนด 
ให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 

๑๔. ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) อาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  โดยมีการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา  เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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แบบประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขา.......................................... 

(หลักสูตรใหม พ.ศ........../หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ............) 

สถานศึกษา........................................สถาบัน.................................. 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

2.1.1  จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด .................... คน 

การไดงานทํา ในสถานประกอบการ 
หนวยงาน

ราชการ 
ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ ยังไมไดทํางาน 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

จํานวน 

รอยละ 

*หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินไมนอยกวารอยละ 30

องคประกอบที่ 2  บณัฑติ 
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แบบสอบถาม 

ผูใชบัณฑิตท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตร............................. 

สถาบันการอาชีวศึกษา.................................................. 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  

โปรดเขียนตอบ  และ/หรือ ทําเคร่ืองหมาย   ในชอง  ท่ีตรงกับความเปนคิดเห็นของทานมากที่สุด 

1.  ช่ือหนวยงาน......................................................................................................................................................... 

   ท่ีอยู..................................................................................................................................................................... 

  โทรศัพท...............................................โทรสาร............................................E-mail………………….…………………..   

2. ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม

 1.  ผูอํานวยการ       2.  ผูจัดการ        3.  หัวหนาฝาย        4.  ผูบังคับบัญชาช้ันตน

   5.  เจาของกิจการ   6.  อ่ืน  ๆ (โปรดระบุ)................................................................................ 

3. ลักษณะของหนวยงาน

 1.  หนวยงานราชการ  2.  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ       

 3.  หนวยงานเอกชน   4.  ธนาคาร / สถาบันการเงิน 

  5.  อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ)..................................................................................................... 

4. งานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู ตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จหรือไม

   1.  ตรงสาขา   2.  ไมตรงสาขา 

5. การเปล่ียนสถานภาพการทํางานหลังสําเร็จการศึกษา

 1.  คงเดิม

 2.  เปล่ียนไป โดยมีเงินเดือนเพ่ิมข้ึน

  3.  อ่ืน  ๆ(โปรดระบุ).................................................................................................. 

6. เงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับ

 1.  ตํ่ากวา 10,000  บาท    2.  10,000  - 14,999  บาท    3.  15,000 ข้ึนไป 

7. หนวยงานทานตองการบัณฑิตสาขาวิชาใดมากที่สุด โปรดระบุ เรียงตามลําดับมากไปหานอย

1.  .............................................................................        2. .............................................................................. 

คําชี้แจง 

   แบบสอบถามน้ี สําหรับผูบังคับบัญชาที่กํากับ ดูแลการทํางานของบุคคลที่ถูกประเมิน เปนผูประเมินการปฏิบัติงาน และ  

   คุณลักษณะบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ท่ีสําเร็จการศึกษา รุนปการศึกษา........... (รหัส......)    

   มี 3 ตอน ประกอบดวย  ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอการ 

   ปฏิบัติงานของบัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษา........................................................... และตอนที่ 3  ขอเสนอแนะความตองการ 

   คุณลักษณะฃองบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ วัดระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอการปฏิบัติงานของ 

   บัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษา................................................. และเพ่ือทราบความตองการคุณลักษณะบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต  

  การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหในภาพรวม ซ่ึงไมมีผลกระทบตอทาน  จึงขอความอนุเคราะหตอบตามความเปนจริง  

   เพราะจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา............................................................. 

ขอมูลบัณฑิตท่ีถูกประเมิน

ช่ือ- สกุล .............................................................

วิทยาลัย...............................................................

สาขาวิชา............................................................. 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอการปฏบิัติงาน 

โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทานท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตสถาบันการ

อาชีวศึกษา..........................................................   

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม

 1.1  มีความเขาใจ และซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย 

 1.2  คิดเห็นเชิงบวกเก่ียวกับระบบคุณธรรม จริยธรรม 

 1.3  มีพฤติกรรมเสียสละ 

 1.4  มีความซ่ือสัตย สุจริต 

 1.5  มีวินัย  เคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง  ๆขององคกรและสังคม 

 1.6  มีภาวะความเปนผูนํา และมีภาวะความเปนผูตาม ท่ีดี 

 1.7  เคารพสิทธิ เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษยของผูอ่ืน 

       และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  

 1.8  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.9  มีความเขาใจเก่ียวกับบริบททางสังคมของวิชาชีพ 

 1.10  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม รวมถึงรับผิดชอบในฐานะ 

 ผูประกอบวิชาชีพ 

2. ดานความรู  

 2.1  มีความรูพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสามารถ 

       ประยุตกใชกับงานดานเทคโนโลยีและวิชาชีพ 

 2.2  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการสําคญั ท้ังทฤษฎี ปฏิบัติของสาขาวิชา 

       ท่ีสําเร็จการศึกษามา 

 2.3  มีความรูในวิธีการการใชอุปกรณ เคร่ืองมือ ในการทํางาน 

 2.4  มีความรูในการบูรณาการหลักการในศาสตรอ่ืนๆกับความรูดานเทคโนโลย ี

       เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน  

 2.5  มีความสามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษามา 

 ประยุกตแกปญหาในการปฏบัิติงานจริง 

3. ดานทักษะทางปญญา

 3.1  มีความคดิอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

 3.2  แสวงหาความรู และสามารถสรางสรรคงานใหม  ๆเสมอ 

 3.3  มีกระบวนการคดิเปนระบบ สามารถเสนอแนะและใหเหตุผลเพ่ือการตัดสินใจได   

 3.4  มีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม 

-2-
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

 3.5  สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณใหมได 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

 4.1  สามารถสนทนา ส่ือสาร ดวยกาใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 

       รวมท้ัง การใชเทคโนโลยีชวยในการส่ือสาร กับกลุมคนท่ีหลากหลาย 

 4.2  สามารถเสนอแนวทางในการแกปญหาท้ังปญหาสวนตัวและสวนรวม 

       และลงมือแกปญหาน้ัน บรรลุผลสําเร็จ 

 4.3  วางแผนพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ และไดพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 4.4  มีความรักองคกร รู เขาใจบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของตนเอง  

       และของเพ่ือนรวมงาน วางตัวและปฏบัิติงานกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 4.5  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภยั การรักษาสภาพแวดลอม 

 การใชพลังงานอยางประหยดั คุมคาในการทํางาน 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

 5.1  มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานไดเปนอยางดี 

 5.2  สามารถประยุกตใชทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและเชิงสถิติในการปฏิบัติงาน 

 5.3  สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทันสมัยไดอยาง 

       เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

 5.4  มีทักษะในการส่ือสาร การนําเสนอขอมูลท้ังทางวาจาและลายลักษณอักษร 

       การเลือกใชส่ือในการนําเสนออยางเหมาะสม 

 5.5  สามารถใชเคร่ืองมือคํานวณและเคร่ืองมือทางเทคโนโลยปีระกอบการทํางาน 

6. ดานทักษะการปฏิบัติงาน

 6.1  มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ อุปกรณในงานอาชีพไดเปนอยางดี 

 6.2  สามารถวิเคราะหปญหา และสามารถแกปญหาในการปฏิบัติงาน 

 6.3  สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีมาใชในการดํารงชีพ 

 6.4  ปฏิบัติงานโดยเนนกระบวนการ ตามรูปแบบการทําวิจัยหรือโครงงาน 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะที่สถานประกอบการประสงคจะใหบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษามีคุณสมบัติเพิ่มเติม 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม ...........................................................................................................................................   

2.  ดานความรู …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.  ทักษะทางปญญา …………………………………………………………………………………………………………………………………   

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ………………………………………………………………………….. 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ………………………………………………. 

6.  ทักษะการปฏิบัติงาน .............................................................................................................................................   

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในคร้ังน้ี 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  รอยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชพีผานในครั้งแรก 

จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร ..........................คน 

จํานวนนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผานในครั้งแรก จํานวน ........................คน 

ตัวบงชี้ที่ 2.3  รอยละของนักศึกษาที่สอบผานสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเทา 

จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร ..........................คน 

จํานวนนักศึกษาที่สอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเทา จํานวน ........................คน 

ตัวบงชี้ที่ 2.4  รอยละของนักศึกษาที่สอบผานมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร ..........................คน 

จํานวนนักศึกษาที่สอบผานมาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล  จํานวน ........................คน 

ตัวบงชี้ที่ 2.5  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร ..........................คน 

จํานวนนักศึกษาของหลักสูตรที่ตอบแบบสอบถาม .....................คน 

- จํานวนนักศึกษาที่มีงานทํา จํานวน.......................คน 

- จํานวนนักศึกษาที่ประกอบอาชีพอสิระ จํานวน.......................คน 

- จํานวนนักศึกษาที่ไดเล่ือนตําแหนงหรือไดรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึน   จํานวน ..................... คน 

  (กรณีมีงานทํากอนเขาศึกษาภายใน 1 ป สําเรจ็การศึกษา) 

- จํานวนนักศึกษาที่ไมมีงานทํา จํานวน.......................คน 

หมายเหตุ : ตองไมนับซ้ํา 

   : จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบตอบรับตองไมนอยกวารอยละ 70 ของผูสําเร็จการศึกษา 

 เก็บขอมูลการไดงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 
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แบบประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขา.......................................... 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ........../หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ............) 

สถานศึกษา........................................สถาบัน.................................. 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การรับนักศึกษา 

1. การรับนักศึกษา  สัดส่วนการรับ และกระบวนการรับ  (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการด าเนินการสิ่งท่ีท าตาม
บริบทของแต่ละหลักสูตร)

2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการด าเนินการสิ่งท่ีท าตามบริบท
ของแต่ละหลักสูตร)

องคป์ระกอบที่ 3  นกัศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 

1. การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี (เขียนบรรยาย
อธิบายขั้นตอนการด าเนินการสิ่งท่ีท าตามบริบทของแต่ละหลักสูตร)

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (เขียนบรรยาย
อธิบายขั้นตอนการด าเนินการสิ่งท่ีท าตามบริบทของแต่ละหลักสูตร)
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3. การควบคุมดูแลในการจัดท าโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (สัดส่วนในการควบคุมอาจารย์ต่อ
นักศึกษาไม่ควรเกิน 1 : 15)

อาจารย์ท่ีปรึกษา ชื่อ-สกุลผู้จัดท า รหัส ระดับ ชื่อเรื่อง 
1. 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

1. การคงอยู่
2. การส าเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 
จ านวน นศ.ตามหลักสูตร (คน) 

หมายเหต ุ
2560 2561 2562 2563 

2560 
2561 
2562 
2563 
รวม 
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตร 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา.............................................วิทยาลัย.................................. 

ประจ าปีการศึกษา ................... 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
 โปรดเขียนตอบ และ/หรือ ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
1. เพศ

 1)  ชาย    2) หญิง 
2. ระดับชั้น

 1)  ปีที่ 1    2)  ปีที ่2 
3. อายุ

  1)  ต่ ากว่า 19 ปี     2) 19 ป ี
  3)  20 ปี          4) มากกว่า 20 ป ี

ค าชี้แจง 
    แบบประเมินน้ีเป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร มีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบด้วย  ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อหลักสูตร ของสถาบันการอาชีวศึกษา
................................................. และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ 

1.  วัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ของสถาบันการอาชีวศึกษา..................................................... 
2. น าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

    การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวมซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ตอบให้ครบทุกข้อตาม
ความเป็นจริงซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา............................................ 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพหลักสูตร 
            โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทา่นที่มีต่อคณุภาพหลักสูตรของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ซ่ึงแต่ละช่องมีเกณฑ์การใหค้ะแนนดงัน้ี 

5= พึงพอใจมากที่สดุ    4=พึงพอใจมาก    3=พึงพอใจปานกลาง     2=พึงพอใจน้อย     1=ควรปรับปรุง 

การปฏิบัติงานของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านหลักสูตร
1.1  การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1.2  มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยา่งชัดเจน 
 1.3  มีปฏิทินการศึกษาและตารางการศึกษาแต่ละภาคอย่างชัดเจน 

    1.4  หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. ด้านอาจารย์ผู้สอน

2.1  อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
    2.2  อาจารย์สอน เน้ือหา  ตรงตามวัตถุประสงค ์โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2.3  อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพฒันาตนเองสม่ าเสมอ 
    2.4  อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู 
3. ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

3.1  ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษา
 3.2  ห้องปฏิบตัิการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา 
 3.3  ระบบสารสนเทศเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

    3.4  ห้องสมุดเหมาะสม  และเอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษา 
4. ด้านการจัดการเรียนการสอน

4.1  การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้
 4.2  การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 

    4.3  วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือ
ศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้องในการพฒันาการเรียนรู้ 
    4.4  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 
    4.5  มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล 
    4.6  มีการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมทักษะภาคปฏิบัติ ที่เหมาะสม 
    4.7  มีระบบการให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ 
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การปฏิบัติงานของบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
 4.8  น าผลงานวิจัย หรือองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน 
 4.9  วิธีการสอนกระตุ้นการคิด  วเิคราะห ์และการแก้ปัญหา 

3. ด้านการวัดประเมินผล
5.1  วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน
 5.2  การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์และข้อตกลง ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
 5.3  การวัดและประเมินผล โปรง่ใส ตรวจสอบได้ตามเวลา 

2. ท่านมีความไม่พึงพอใจต่อหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนในประเด็นใดบ้าง อย่างไร

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 

3. ข้อเสนอแนะต่าง ๆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 

ขอขอบคุณที่ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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3. การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการด าเนินการสิ่งท่ีท าตามบริบท
ของแต่ละหลักสูตร)
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แบบประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขา.......................................... 

(หลักสูตรใหม พ.ศ........../หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ............) 

สถานศึกษา........................................สถาบัน.................................. 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 

1. ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการดําเนินการสิ่งที่ทําตาม
บริบทของแตละหลักสูตร)

2. ระบบการบริหารอาจารย (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการดําเนินการสิ่งที่ทําตามบริบทของแตละ

หลักสูตร)

3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการดําเนินการสิ่งที่ทําตามบริบทของ

แตละหลักสูตร)

องคประกอบที่ 4  อาจารย 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย 

1. รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณดานปฏิบัติการในสถานประกอบการ

จํานวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด          =  …………………………..คน 

จํานวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณในดาน 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ            = …………………………. คน 

*หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกอบ

2. ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

 จํานวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทัง้หมด  =  …………………………..คน 

 จํานวนผลงานทางวิชาการ  = …………………………. ผลงาน 

*หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกอบ ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงานทางวิชาการ/ การเผยแพรผลงาน/ ประเภทผลงาน คานํ้าหนักผลงาน 

รวม 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย 

1. การคงอยูของอาจารย  (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการดําเนินการสิ่งท่ีทําตามบริบทของแตละ

หลักสูตร)

2  ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของอาจารย (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการดําเนินการสิ่งท่ีทํา

ตามบริบทของแตละหลักสูตร) 
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แบบประเมิน 

ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารจัดการหลักสูตร 

สถาบันการอาชีวศึกษา...................................................................... 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา.............................................วิทยาลัย.................................. 

ประจําปการศึกษา ................... 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  

โปรดเขียนตอบ และ/หรือ ทําเคร่ืองหมาย  ในชอง  ท่ีตรงกับความเปนคิดเห็นของทานมากที่สุด 

1. เพศ

 1)  ชาย    2) หญิง 

2. ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม

 1)  ประธานหลักสูตร         2)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

    3)  อาจารยผูสอน          4)  อาจารยพิเศษ 

 5)  ครูฝกในสถานประกอบการ     6)  อ่ืน  ๆ  (โปรดระบุ)................................... 

3. ประสบการณการสอนในหลักสูตร

   1)  ตํ่ากวา 5 ป      2) 5 – 10 ป   3) 10 ปข้ึนไป 

4. วุฒิการศึกษา

   1)  ตํ่าปริญญาตรี     2)  ปริญญาตรี 

    3)  ปริญญาโท      4)  ปริญญาเอก 

คําชี้แจง 

   แบบประเมินน้ีเปนการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน

ที่มีตอการบริหารจัดการหลักสูตร มีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบดวย  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความ

พึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการบริหารจัดการหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษา....................................................และ

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค 

1. วัดระดับความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนที่มีตอการ

บริหารจัดการหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษา.....................................................    

2. นําขอมูลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน

   การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหในภาพรวมซ่ึงไมมีผลกระทบตอทาน จึงขอความอนุเคราะหตอบใหครบทุกขอตาม

ความเปนจริง ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา............................................. 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1.ดานการบรหิารและพัฒนาอาจารย

  1.1  การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

   1.2  การกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรมีความ

ชัดเจน 

   1.3  อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร 

 1.4 การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 

 1.5 จํานวนภาระงานสอนของอาจารยท่ีเปนจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม 

 1.6  อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

   1.7  การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ

ดานการสอนของอาจารย 

   1.8  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ

หน่ึงคร้ัง 

 1.9 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 

 1.10  การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยท้ังในและระหวางหลักสูตร 

2. ดานการบริหารจัดการหลักสูตร

2.1  ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร

    2.2  การกํากับและติดตามการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และการฝกประสบการณ

วิชาชีพ ตามแบบ คอศ.2 และ คอศ.3 กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุก

รายวิชา 

    2.3  การกํากับและติดตามการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ คอศ.5 และ คอศ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค

การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

 2.4  การจัดการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

    2.5  การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล

การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานในปท่ีผานมา 

3. ดานกระบวนการเรียนการสอน

3.1  การควบคุมการจัดการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน

 3.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม  ๆท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 

 3.3  การสงเสริมงบประมาณในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาอาจารย 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

 3.4 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 

   3.5  การนําผลการวิจัยหรือกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการ

เรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

   3.6  การนําผลการวิจัยหรือกระบวนวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการ

เรียนรูของนิสิต 

   3.7  การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินในการกระบวนการเรียนสอน

และสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

4. ดานทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน

4.1  ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร เอกสาร และส่ือประกอบการเรียนรู 

    4.2  ความเหมาะสมและเพียงพอของอาคาร หองเรียนท่ีมีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการ

เรียนรู 

 4.3  การบริการคอมพิวเตอร และระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือการสืบคน 

 4.4  การจัดสถานท่ีสําหรับทํากิจกรรมของนักศึกษา 

    4.5  การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล

การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานในปท่ีผานมา 

 4.6  การพัฒนาดานวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.7  การแสวงหาความรวมมือกับสถานประกอบการ 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะดานอาจารย        

...............................................……………………………………………………………………………………………………… 

...............................................……………………………………………………………………………………………………… 

2. ขอเสนอแนะดานการหลักสูตร

...............................................……………………………………………………………………………………………………… 

...............................................……………………………………………………………………………………………………… 

3. ขอเสนอแนะดานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

...............................................……………………………………………………………………………………………………… 

...............................................……………………………………………………………………………………………………… 

4. ขอเสนอแนะดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

...............................................……………………………………………………………………………………………………… 

...............................................……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในครั้งน้ี 
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แบบประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขา.......................................... 

(หลักสูตรใหม พ.ศ........../หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ............) 

สถานศึกษา........................................สถาบัน.................................. 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการดําเนินการสิ่งที่

ทําตามบริบทของแตละหลักสูตร)

2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอน

การดําเนินการสิ่งที่ทําตามบริบทของแตละหลักสูตร)

องคประกอบที่ 5  หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1. การกําหนดผูสอน (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการดําเนินการสิ่งท่ีทําตามบริบทของแตละหลักสูตร)

2. การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู แผนการฝกและการจัดการเรียนการสอน

ทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการดําเนินการสิ่งท่ีทําตามบริบท

ของแตละหลักสูตร)

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตองดําเนินการดังน้ี

(ใหเขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการดําเนินการสิ่งท่ีทําตามบริบทของแตละหลักสูตรแยกตามรายขอ)

1) สถาบันการอาชีวศึกษาตองใหความสําคัญกบัการฝกอาชีพในการศึกษาระบบบทวิภาคี โดยความ

รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กําหนด 

2) สถาบันการอาชีวศึกษาตองจัดเตรียมความพรอมในดานอาคารสถานที่ ครุภัณฑ คณาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษาใหเหมาะสม สอดคลองกบัการจัดการเรียนการสอนในแตละลักษณะ การผลิตและการ

พัฒนาผูเรียน  

3) สถาบันการอาชีวศึกษาตองกําหนดวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะใหตรงตามศักยภาพของผูเรียน และระดับคุณวุฒิของแตละประเภทวิชา

และสาขาวิชา  

4) สถาบันการอาชีวศึกษาตองจัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูสูการปฏิบัติโดยใหผูเรียนจัดทํา

โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียน  

5) สถาบันการอาชีวศึกษาตองสงเสรมิ สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสรมิสมรรถนะแกนกลาง

และสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝงจิตสํานึกและจิตอาสา 

เสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลกในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสรมิการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารงุศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย 

อนุรักษส่ิงแวดลอม สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ สงเสรมิการดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และสงเสรมิใหผูเรียนทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชน

ตอชุมชนและสังคม  

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563160



4. การควบคุมหัวขอโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาใหสอดคลองกับ

โครงงานของผูเรียน

แบบสรุปการจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพปการศึกษา ......................... 

สาขาวิชา............................................ .สถาบันการอาชีวศึกษา.......................................................... 

สาขาวิชา ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผูจัดทํา 
อาจารยที่

ปรึกษา 

วัน/เดือน/ป 

การสอบเคาโครง การสอบโครงการ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3  การประเมินผูเรียน 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาตแิละทักษะปฏิบัติงาน

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินสมิทธิภาพทางภาษา (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการ

ดําเนินการสิ่งท่ีทําตามบริบทของแตละหลักสูตร)

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการดําเนินการสิ่ง

ที่ทําตามบริบทของแตละหลักสูตร)

3. การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอน

การดําเนินการสิ่งท่ีทําตามบริบทของแตละหลักสูตร)
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ตัวบงชี้ที่ 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ คอศ.1  ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

3. มีรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา และรายละเอียดของรายวิชาในสถาน

ประกอบการ ตามแบบ คอศ.2 และ คอศ.3 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในสถานศึกษา และรายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชาในสถานประกอบการ ตามแบบ คอศ.4 และ คอศ.5 ภายใน 30

วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ คอศ. 6 ภายใน 60 วัน หลัง

ส้ินสุดปการศึกษา

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดในแบบ คอ

ศ.2 และ คอศ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยทุธการสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรูจากผลการประเมิน การดําเนินงานท่ีรายงานใน

แบบ คอศ.6 ปท่ีแลว

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ คําแนะนําดานการจัดการเรียนการ

สอน

9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยป

ละหน่ึงคร้ัง

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน

เต็ม 5.0

13. นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไมตํ่ากวา รอยละ 80

14. บัณฑิตท่ีไดงานทํา ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนไมนอยกวาเกณฑ ก.พ. กําหนด
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แบบประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขา.......................................... 

(หลักสูตรใหม พ.ศ........../หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ............) 

สถานศึกษา........................................สถาบัน.................................. 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

1) ระบบการดําเนินงานของหลักสูตรกับสถานประกอบการโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการดําเนินการสิ่งที่ทําตามบริบทของแตละ

หลักสูตร)

2) จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน (เขียนบรรยายอธิบาย

ขั้นตอนการดําเนินการสิ่งที่ทําตามบริบทของแตละหลักสตูร)

3) สถานประกอบการ (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการดําเนินการสิ่งที่ทําตามบริบทของแตละหลักสูตร)

4) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

องคประกอบที่ 6  สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 
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แบบประเมิน 

ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

สถาบันการอาชีวศึกษา……………………………………………………………… 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา.............................................วิทยาลัย.................................. 

ประจําปการศึกษา ................... 

 ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

  โปรดเขียนตอบ  และ/หรือ ทําเคร่ืองหมาย   ในชอง  ท่ีตรงกับความเปนคิดเห็นของทานมากที่สุด 

1. เพศ

 1)  ชาย    2) หญิง 

2. ตําแหนง

 1)  อาจารย         1.1)  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

    1.2)  อาจารยพิเศษ 

    1.3)  อาจารยผูสอน 

    1.4)  ครูฝกในสถานประกอบการ    

    1.5)  อ่ืน  ๆ  (โปรดระบุ)....................................................... 

 2) นักศึกษา        2.1)  ช้ันปที่ 1 

    2.2)  ช้ันปที่ 2 

    2.3)  อ่ืน  ๆ  (โปรดระบุ)....................................................... 

คําชี้แจง 

         แบบประเมินน้ีเปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที่มีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู มีทั้งหมด 3 ตอน 

ประกอบดวย  ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู สถาบันการอาชีวศึกษา………………………………………และตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ

หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค 

1.  วัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที่มีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู สถาบันการอาชีวศึกษา…………………… 

2. นําขอมูลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการส่ิงสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ยิ่งข้ึน 

   การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหในภาพรวมซ่ึงไมมีผลกระทบตอทาน จึงขอความอนุเคราะหตอบใหครบทุกขอตาม

ความเปนจริง ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา……………………………………… 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ดานอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักนักศกึษา

1.1  ความสะอาดของหองเรียน

 1.2  ความเพียงพอของจํานวนโตะเกาอ้ีกับจํานวนนักศึกษาในหองเรียน 

 1.3  มีตารางการใชงานประจําหองเรียนชัดเจน 

 1.4  ความเพียงพอของเคร่ืองมืออุปกรณในหองปฏิบัติการกับจํานวนนักศึกษา 

 1.5  ความสะอาดเปนระเบียบของหองปฏิบัติการ 

 1.6  ความเพียงพอของตูหรือการจัดเก็บอุปกรณในหองปฏบัิติการมี 

2. ดานทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด

ตํารา หนังสือแหลงเรียนรู ฐานขอมูล

  2.1  เวลาเปด-ปด บริการของหองสมุด 

 2.2  ปริมาณของหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ และส่ืออ่ืน  ๆสําหรับการเรียนการสอน 

  2.3  ความหลากหลายของหนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ 

  2.4  ความทันสมัยของหนังสือ  วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ 

  2.5  คําแนะนําท่ีไดจากการใชบริการหองสมุด 

  2.6  ความรวดเร็วในการนําทรัพยากรสารสนเทศออกใหบริการ 

  2.7  การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนช้ัน 

  2.8  เคร่ืองมือและอุปกรณมีประสิทธิภาพพรอมใชในการปฏบัิติ 

  2.9  ความเพียงพอของส่ือ/อุปกรณกับจํานวนนักศึกษา 

  2.10  การบํารุงดูแลรักษาทรัพยากร เอ้ือตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.11  เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมกับยุคสมัย 

    2.12  การจัดพ้ืนท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยไดมีสวนรวมแลกเปล่ียนเรียนรูและ

แสดงความคดิเห็น หรือทํางานรวมกันอยางเพียงพอและเหมาะสม 

   2.13  การใหบริการดานคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตท่ีมีปริมาณเพียงพอตอการเรียน

การสอน และมีคุณภาพพรอมใชงานทันสมัย 

3. ดานระบบสาธารณูปโภคและการรกัษาความปลอดภัย

 3.1  นํ้าประปามีระบบการไหลและความสะอาด 

 3.2  ระบบแสงสวาง การใหบริการไฟฟามีความปลอดภัยและความครอบคลุมท่ัวถึง 

 3.3  ระบบการกําจัดของเสียและส่ิงปฏิกูล 

 3.4  ระบบการจัดการขยะมีจํานวนเพียงพอและความเหมาะสม 

 3.5  มีอุปกรณปองกันอัคคีภัยท่ีพรอมใชงาน 

 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือ 
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ภาคผนวก ฉ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ระดับสถาบัน 
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สถาบัน................................................................................ 
แบบประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา.................. 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด .................... สาขาวิชา 

สาขาวิชา ค่าคะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

เฉลี่ย 

*หมายเหตุ : สาขาวิชาท่ีองค์ประกอบท่ี 1 ไม่ผ่าน จะไม่น ามาพิจารณาคะแนน

มาตรฐานท่ี 1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563168



ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2561 และ 
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ 
พ.ศ.2562 

จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด .................... สาขาวิชา 

สาขาวชิา จ านวนนักศึกษา(คน) ค่าคะแนนประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

ระดับคุณภาพ 

รวม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  =  …………………………..คน 
 จ านวนผลงานส่ิงประดิษฐ์   = …………………………. ผลงาน 
 จ านวนผลงานนวัตกรรม    = …………………………. ผลงาน 
 จ านวนผลงานวิจัย   = …………………………. ผลงาน 

*หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกอบ

ชื่อผลงาน/ ผู้จัดท า/ การเผยแพร่ผลงาน/ ประเภทผลงาน ค่าน้ าหนักผลงาน 

รวม 
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*หมายเหตุ คานํ้าหนักผลงานเปนไปตามการกาํหนดคุณภาพของผลงานทางวิชาการ (ตามประกาศ กพอ.) หนา 49



ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันทีป่ระเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในคร้ังแรก 

จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด .................... สาขาวิชา 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรก (คน) 

ร้อยละ 

รวม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันทีส่อบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือ 
 เทียบเท่า 

จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด .................... สาขาวิชา 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 

หรือเทียบเท่า (คน) 

ร้อยละ 

รวม 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 171



ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันทีส่อบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดจิิทัล 

จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด .................... สาขาวิชา 

สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านการ
ประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล (คน) 

ร้อยละ 

รวม 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ เสริมสร้างการเป็นพลเมือง 
ที่เข้มแข็ง 

จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด .................... สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด .................... คน 
จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด .................... คน 

*หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกกอบการเข้าร่วมกิจกรรม

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563172



สถาบัน................................................................................ 
แบบประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา.................. 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

(เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการด าเนนิการสิ่งที่ท าตามบริบทของแต่ละสถาบัน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

(เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการด าเนนิการสิ่งที่ท าตามบริบทของแต่ละสถาบัน) 

มาตรฐานท่ี 2  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 173



ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน 

 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด  =  …………………………..คน 
 จ านวนผลงานทางวิชาการ        = …………………………. ผลงาน 

*หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกอบ

ชื่อผลงาน/ ผู้จัดท า/ การเผยแพร่ผลงาน/ ประเภทผลงาน ค่าน้ าหนักผลงาน 

รวม 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563174



สถาบัน................................................................................ 
แบบประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา.................. 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม   

(เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการด าเนนิการสิ่งที่ท าตามบริบทของแต่ละสถาบัน) 
*หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกอบ

มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริการวิชาการ 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 175



สถาบัน................................................................................ 
แบบประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา.................. 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 

(เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการด าเนนิการสิ่งที่ท าตามบริบทของแต่ละสถาบัน) 
*หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกอบ

มาตรฐานท่ี 4  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563176



สถาบัน................................................................................ 
แบบประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

ประจ าปีการศึกษา.................. 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถาบัน 

(เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการด าเนนิการสิ่งที่ท าตามบริบทของแต่ละสถาบัน) 
*หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกอบ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ความร่วมมือกับภาคประกอบการ 

(เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการด าเนนิการสิ่งที่ท าตามบริบทของแต่ละสถาบัน) 
*หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกอบ

มาตรฐานท่ี 5  ด้านการบริหารจัดการ 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 177



ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

(เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการด าเนนิการสิ่งที่ท าตามบริบทของแต่ละสถาบัน) 
*หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกอบ

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563178



ภาคผนวก ช 

ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาชีวศกึษา ที่ 711/2563  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดบัปรญิญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 179



คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563180



คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 181



คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563182



ภาคผนวก ซ 

ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่ 891/2563  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 183



คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563184



คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 185



คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563186



ภาคผนวก ฌ 

ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 187



ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน 

มาตรฐานด้านการ

วิจัยและนวัตกรรม 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
องค์ประกอบท่ี 1   การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบท่ี 2   การวิจัย 

องค์ประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบท่ี 4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบท่ี 5   การบริหารจัดการ 

มาตรฐานด้าน

บริการวิชาการ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
มาตรฐานท่ี 1   ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2   ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
มาตรฐานท่ี 3   ด้านการบริการวิชาการ 
มาตรฐานท่ี 4   ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
มาตรฐานท่ี 5   ด้านการบริหารจัดการ 

มาตรฐานที่ 1
ผู้เรียนรู ้(Learner Person) 

 เพื่อสร้างงานและคุณภาพชวีิตที่ด ี

มาตรฐานที่ 2
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) 

เพื่อสังคมที่มั่นคงมั่งค่ัง และยั่งยืน 

มาตรฐานที่ 3
พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 

เพื่อสันติสุข 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย 

มาตรฐานด้านการ

บริหารจัดการ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
องค์ประกอบท่ี 1   การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบท่ี 2   การวิจัย 

องค์ประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบท่ี 4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบท่ี 5   การบริหารจัดการ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1   การก ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2   บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3   นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4   อาจารย์  
องค์ประกอบที่ 5   หลักสูตร การเรียนการสอน
                          การประเมินผูเรียน 

องคประกอบที่ 6   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิ ญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563188

องค์ประกอบที่ 1   การก ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2   บัณฑิต 

องค์ประกอบที่ 3   นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4   อาจารย์  
องค์ประกอบที่ 5   หลักสูตร การเรียนการสอน   
                          การประเมินผูเรียน   

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู



ความเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
มาตรฐานที่ 1 

ผู้เรียนรู ้(Learner Person) 
 เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ด ี

มาตรฐานที่ 1  ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1   ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1.1  ผลการบรหิารจดัการหลักสตูรโดยรวม 
1.2  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
      พ.ศ.2561 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปรญิญาตรี 
      สายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบตัิการ พ.ศ.2562 
1.3  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็ 
      การศึกษา 
1.4  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีประเมิน มาตรฐานวิชาชีพผ่านใน 
      ครั้งแรก 
1.5  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่านสมิทธิภาพทาง 
      ภาษาอังกฤษ  ระดับ B2 หรือเทียบเท่า  
1.6  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้าน 
      เทคโนโลยีดิจิทลั 
1.7  นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ เสรมิสร้าง 
      การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

มาตรฐานที่ 2 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Innovative Co-creator) 

เพื่อสังคมท่ีมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัย
และนวัตกรรม 

มาตรฐานที่ 2  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2.1  ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
      เทคโนโลยี และนวตักรรม 
2.2  เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
      เทคโนโลยีและนวตักรรม   
2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน 

มาตรฐานที่ 3 
พลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen) 
เพื่อสันติสุข 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐาน
ด้านบริการวิชาการ 

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านบริการวิชาการ 
3.1  การบริการวิชาการแกส่ังคม    

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น 

       ไทย 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
5.1  การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
5.2  ความร่วมมือกับภาคประกอบการ 
5.3  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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การเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
 ระดับสถาบัน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลย ี
หรือสายปฏิบัติการ  ระดับสถาบัน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1  ผลการบรหิารจดัการหลักสตูรโดยรวม 
1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
1.3  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4  การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  

มาตรฐานที่ 1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1.1  ผลการบรหิารจดัการหลักสตูรโดยรวม 
1.2  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
      พ.ศ.2561 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปรญิญาตรี 
      สายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบตัิการ พ.ศ.2562 
1.3  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็ 
      การศึกษา 
1.4  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีประเมิน มาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก 
1.5  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ  
      ระดับ B2 หรือเทียบเท่า  
1.6  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้าน 
      เทคโนโลยีดิจิทลั 
1.7  นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ เสรมิสร้างการ 
      เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
      หรืองานสร้างสรรค ์
2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

มาตรฐานที่ 2  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2.1  ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
      เทคโนโลยี และนวตักรรม 
2.2  เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
      เทคโนโลยีและนวตักรรม   
2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
3.1  การบริการวิชาการแกส่ังคม 

มาตรฐานที่ 3 ด้านบริการวิชาการ 
3.1  การบริการวิชาการแกส่ังคม    

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
5.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ ติดตามผลลัพธ์ 
      ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของงสถาบัน 
5.2  ผลการบรหิารงานของคณะ 
5.3  การก ากับการประกันคณุภาพ หลักสูตรและคณะ 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
5.1  การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
5.2  ความร่วมมือกับภาคประกอบการ 
5.3  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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การเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

 ระดับหลักสตูร 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลย ี

หรือสายปฏิบัติการ ระดบัหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
   1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  

 1.1.1  จ านวนอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร   
 1.1.2  คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร   
 1.1.3  คุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลักสตูร   
 1.1.4  คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน 
 1.1.5  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
   1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  

 1.1.1  จ านวนอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร   
 1.1.2  คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร   
 1.1.3  คุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลักสตูร   
 1.1.4  คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน 
 1.1.5  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
   2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
        แห่งชาติ 

   2.2  การได้งานท าหรือผลงานวจิัยของนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต  
   2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   2.2  ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก 
   2.3  ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 
       หรือเทียบเท่า 

   2.4  ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจทิัล 
   2.5  ร้อยละของบัณฑติปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

  ภายใน 1 ปี 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
   3.1  การรับนักศึกษา 
   3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  
   3.1  การรับนักศึกษา 
   3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
   3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  
   4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย ์
   4.2  คุณภาพอาจารย ์
   4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย ์

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  
   4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย ์
   4.2  คุณภาพอาจารย ์

  4.2.1  ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณด์้าน 
 ปฏิบัติการในสถานประกอบการ 

       4.2.2  ร้อยละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
   4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย ์

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
   5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร 
   5.2  การวางระบบผูส้อน และกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
   5.3  การประเมินผูเ้รียน 
   5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
   5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร 
   5.2  การวางระบบผูส้อน และกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
   5.3  การประเมินผูเ้รียน 
   5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
   6.1  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
   6.1  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้
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