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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     
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การอาชีวศึกษาแล้วจะสามารถจัดการอาชีวศึกษาได้จนถึงระดับปริญญาตรีที่เรียกว่า 3-2-2 คือ ปวช.- ปวส.- 
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (สุภาพร, 2556)  
        ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่ิมจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 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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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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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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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 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.256322



23คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256324



25คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563

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



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256326

.



27คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256328



29คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256330



31คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256332



33คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256334

.



35คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256336



37คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256338

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.256338



39คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256340

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.256340



41คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256342

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

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.256342



43คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256344



45คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256346

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.256346



47คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256348



49คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563

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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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256350



51คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563

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

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 51



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256352

.



53คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256354



55คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256356

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



57คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256358



59คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563

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

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 59



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256360



61คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563

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
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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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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



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256376



77คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256378



79คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256380

.



81คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.256384

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 
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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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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 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.256388



89คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563
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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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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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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 าเนินการต้ังแต่การควบคุมคุณภาพ 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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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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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563126



127คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563128



129คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563130



131คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563132



133คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563134



135คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563136

.



137คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณ
ภาพ

การศึกษาภายใน  ระดับปริญ
ญ

าตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ
.ศ.2563

138

แบบประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขา................................(หลักสูตรใหม พ.ศ...../หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.....) สถานศึกษา..................................สถาบัน.................. 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

1. จาํนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร /อาจารยประจาํหลักสตูร/ อ า จ า รย ผู ส อ น

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อปริญญาและสาขา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการและ

การเผยแพร 

ประสบการณในดานการปฏิบัติการ

ในสถานประกอบการ  

(ชื่อสถานประกอบการ/ระยะเวลา) 

หมายเหตุ : มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย และแนบมติสภาฯ 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 

คู่มอืการประกันคุณ
ภาพ

การศกึษาภายใน ระดับปรญิ
ญ
าตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ

.ศ.2563
138



139
คู่มือการประกันคุณ

ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับปริญ

ญ
าตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ

.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563140

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 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563140



141คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563142



143คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563144



145คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563

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 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 145



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563146



147คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563148



149คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563150



151คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563152



153คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563

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 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 153



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563154

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 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563154



155คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563

ตัวบงชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย 

1. การคงอยูของอาจารย  (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการดําเนินการสิ่งท่ีทําตามบริบทของแตละ

หลักสูตร)

2  ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของอาจารย (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการดําเนินการสิ่งท่ีทํา

ตามบริบทของแตละหลักสูตร) 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 155

ตัวบงชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย 

1. การคงอยูของอาจารย  (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการดําเนินการสิ่งท่ีทําตามบริบทของแตละ

หลักสูตร)

2  ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของอาจารย (เขียนบรรยายอธิบายขั้นตอนการดําเนินการสิ่งท่ีทํา

ตามบริบทของแตละหลักสูตร) 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563 155



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563156



157คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563158



159คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563

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  
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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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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

แบบประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ประจ าปีการศึกษา.................. 

สถาบัน................................................................................ 

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

ที ่ สาขาวิชา/วิทยาลัย ค่าคะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

เฉลี่ย 
คะแนนที่ได้    =……………………………….คะแนน   (คะแนนเต็ม 5) 

*หมายเหตุ : สาขาวิชาที่องค์ประกอบที่ 1 ไม่ผ่าน จะไม่น ามาพิจารณาคะแนน

     .........................................   ......................................... 
  (    )   (   ) 

 ผู้รวบรวมข้อมูล    ผู้รับรองข้อมูล 

มาตรฐานที่ 1  ด้านผลลพัธ์ผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2561 และ 
       เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
       พ.ศ.2562 

แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2561 
และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 

ประจ าปีการศึกษา.................. 
สถาบัน................................................................................ 

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

ที ่ สาขาวิชา/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษา 

(คน) 
ค่าคะแนนประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

ระดับคุณภาพ 

รวม 
คะแนนที่ได้    =……………………………….คะแนน   (คะแนนเต็ม 5) 

     .........................................   ......................................... 
  (    )   (   ) 

 ผู้รวบรวมข้อมูล    ผู้รับรองข้อมูล 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563      169



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563170

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

แบบบันทึกผลงานสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม และงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา.................. 

สถาบัน................................................................................ 

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

*หมายเหตุ : 1. แนบเอกสารหลักฐานประกอบ
2. ให้เขียนผลงานตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

ชื่อผลงาน/ ผู้จัดท า/ การเผยแพร่ผลงาน/ ประเภทผลงาน ค่าน้ าหนักผลงาน 

รวม 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงาน = ………………………. 

คะแนนที่ได้    =……………………………….คะแนน   (คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 50) 

     .........................................   ......................................... 
  (    )   (   ) 

 ผู้รวบรวมข้อมูล    ผู้รับรองข้อมูล 

170     คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563



171คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก 

แบบบันทึกข้อมูลนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก 
ประจ าปีการศึกษา.................. 

สถาบัน................................................................................ 

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

ที ่ สาขาวิชา/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก (คน) 

ร้อยละ 

รวม 
คะแนนที่ได้    =……………………………….คะแนน   (คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 100) 

     .........................................   ......................................... 
  (    )   (   ) 

 ผู้รวบรวมข้อมูล    ผู้รับรองข้อมูล 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563      171



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563172

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือ 
 เทียบเท่า 

แบบบันทึกข้อมูลนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

ประจ าปีการศึกษา.................. 
สถาบัน................................................................................ 

จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด .................... สาขาวชิา 

ที ่ สาขาวิชา/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 

หรือเทียบเท่า (คน) 
ร้อยละ 

รวม 
คะแนนที่ได้    =……………………………….คะแนน   (คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 40) 

     .........................................   ......................................... 
  (    )   (    ) 

 ผู้รวบรวมข้อมูล    ผู้รับรองข้อมูล 

172     คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563



173คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

แบบบันทึกข้อมูลนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ประจ าปีการศึกษา.................. 

สถาบัน................................................................................ 

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

     .........................................   ......................................... 
  (    )   (   ) 

 ผู้รวบรวมข้อมูล    ผู้รับรองข้อมูล 

ที ่ สาขาวิชา/วิทยาลัย จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมิน
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจทิัล (คน) 

ร้อยละ 

รวม 
คะแนนที่ได้    =……………………………….คะแนน   (คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 100) 

คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563      173



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563174

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ เสริมสร้างการเป็นพลเมือง 
       ที่เข้มแข็ง 

แบบบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อสาธารณะ 
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 

ประจ าปีการศึกษา.................. 
สถาบัน................................................................................ 

ที ่ สาขาวิชา/วิทยาลัย 
จ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งหมด (คน) 
ร้อยละ 

รวม 
คะแนนที่ได้    =……………………………….คะแนน   (คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 100) 

*หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม

     .........................................   ......................................... 
  (    )   (   ) 

 ผู้รวบรวมข้อมูล    ผู้รับรองข้อมูล 

174     คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563



175คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563176

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 แบบประเมินระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ประจ าปีการศึกษา.................. 

สถาบัน................................................................................ 

ที่ เกณฑ์มาตรฐาน   มี ไม่ม ี

1 
มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

2 

สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในประเด็นต่อไปนี้ 
2.1  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา 
(Co-Learning Space) และสนับสนุนการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
2.2  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือผลงานทางวชิาการ เทคโนโลยี นวตักรรมและ 
สิ่งประดษิฐ ์
2.3  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ  
2.4  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับภาคประกอบการ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

3 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทนุวจิัยหรือผลงานทางวชิาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

4 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5 มีระบบและกลไก เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือผลงานทางวชิาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ 
สิ่งประดษิฐ ์

มีการด าเนินการตามข้อ..............................  ค่าคะแนน = .............................................. 

     .........................................   ......................................... 
  (    )   (   ) 

 ผู้รวบรวมข้อมูล    ผู้รับรองข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

176     คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับปรญิญาตรสีายเทคโนโลยหีรอืสายปฏบิัตกิาร พ.ศ.2563



177คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี 
       และนวัตกรรม 

แบบประเมินข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ประจ าปีการศึกษา.................. 
สถาบัน................................................................................ 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐาน   มี ไม่มี 
1 สถาบันจัดท าแผนส่งเสริมความร่วมมือ การสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมระหว่างสถาบัน กับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

2 
สถาบันสร้างเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

3 สถาบันด าเนินการพัฒนางานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับเครือข่าย 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

4 สถาบันประเมินความส าเร็จของความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ   
เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทาง 
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

มีการด าเนินการตามข้อ..............................  ค่าคะแนน = .............................................. 

     .........................................   ......................................... 
  (    )   (   ) 

 ผู้รวบรวมข้อมูล    ผู้รับรองข้อมูล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี 
       และนวัตกรรม 

แบบประเมินข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ประจ าปีการศึกษา.................. 
สถาบัน................................................................................ 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐาน   มี ไม่มี 
1 สถาบันจัดท าแผนส่งเสริมความร่วมมือ การสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมระหว่างสถาบัน กับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

2 
สถาบันสร้างเครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

3 สถาบันด าเนินการพัฒนางานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับเครือข่าย 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

4 สถาบันประเมินความส าเร็จของความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ   
เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและผลงานทาง 
วิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับภาคประกอบการ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

มีการด าเนินการตามข้อ..............................  ค่าคะแนน = .............................................. 

     .........................................   ......................................... 
  (    )   (   ) 

 ผู้รวบรวมข้อมูล    ผู้รับรองข้อมูล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน 

  แบบประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา.................. 

สถาบัน................................................................................ 

       จ านวนสาขาวิชาทั้งหมดในสถาบัน        =  ………………………….สาขาวิชา  
       จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด    =  …………………………..คน 

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

*หมายเหตุ : 1. แนบเอกสารหลักฐานประกอบ
2. ให้เขียนผลงานตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

ชื่อผลงาน/ ผู้จัดท า/ การเผยแพร่ผลงาน/ ประเภทผลงาน ค่าน้ าหนักผลงาน 

รวม 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงาน = ………………………. 

คะแนนที่ได้    =……………………………….คะแนน   (คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 20) 

     .........................................   ......................................... 
  (    )   (   ) 

 ผู้รวบรวมข้อมูล    ผู้รับรองข้อมูล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน 

  แบบประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา.................. 

สถาบัน................................................................................ 

       จ านวนสาขาวิชาทั้งหมดในสถาบัน        =  ………………………….สาขาวิชา  
       จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด    =  …………………………..คน 

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

*หมายเหตุ : 1. แนบเอกสารหลักฐานประกอบ
2. ให้เขียนผลงานตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

ชื่อผลงาน/ ผู้จัดท า/ การเผยแพร่ผลงาน/ ประเภทผลงาน ค่าน้ าหนักผลงาน 

รวม 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงาน = ………………………. 

คะแนนที่ได้    =……………………………….คะแนน   (คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 20) 

     .........................................   ......................................... 
  (    )   (   ) 

 ผู้รวบรวมข้อมูล    ผู้รับรองข้อมูล 
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179คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม   

แบบประเมินข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม  
ประจ าปีการศึกษา.................. 

สถาบัน................................................................................ 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐาน   มี ไม่มี 
1 ก าหนดชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการแก่สังคมโดยความร่วมมือของหน่วยงาน  ต่าง ๆ 

ในสถาบัน 

2 
จัดท าแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยความมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสังคม 

3 ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมตามแผนที่ก าหนด 
4 ประเมินความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการและชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับ

การพัฒนาและมีความเข้มแข็ง มีหลักฐานปรากฏชัดเจน 
5 น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6 องค์กรหรือชุมชนตามเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
มีการด าเนินการตามข้อ..............................  ค่าคะแนน = .............................................. 

*หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกอบ

     .........................................   ......................................... 
  (    )   (   ) 

 ผู้รวบรวมข้อมูล    ผู้รับรองข้อมูล 

มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริการวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 

แบบประเมินระบบและกลไกการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ประจ าปีการศึกษา.................. 

สถาบัน................................................................................ 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐาน   มี ไม่มี 
1 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทยและก าหนดตัวบ่งชี้วัด    

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
2 ด าเนินการตามแผนงาน โครงการด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
3 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ 

ความเป็นไทย 
5 เผยแพร่องค์ความรู้และกิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็น

ไทยต่อสาธารณชน และสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
มีการด าเนินการตามข้อ..............................  ค่าคะแนน = .............................................. 

*หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกอบ

     .........................................   ......................................... 
  (    )   (   ) 

 ผู้รวบรวมข้อมูล    ผู้รับรองข้อมูล 

มาตรฐานที่ 4  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การบริหารงานตามพันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถาบัน 

แบบประเมินการบริหารงานตามพันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา.................. 

สถาบัน................................................................................ 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐาน   มี ไม่มี 
1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน 

กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

2 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ 
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก    
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน 
และให้ระดับความเสี่ยงลดลง   

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง  
ชัดเจน 

5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบ 
6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรในสถาบัน 
มีการด าเนินการตามข้อ..............................  ค่าคะแนน = .............................................. 

*หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกอบ

     .........................................   ......................................... 
  (    )   (   ) 

 ผู้รวบรวมข้อมูล    ผู้รับรองข้อมูล 

มาตรฐานที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ความร่วมมือกับภาคประกอบการ 

แบบประเมินความร่วมมือกับภาคประกอบการ 
ประจ าปีการศึกษา.................. 

สถาบัน................................................................................ 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐาน   มี ไม่มี 
1 สถาบันมีแผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้ความร่วมมือตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
2 ด าเนินการจัดการศึกษาตามแผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
3 สถาบันก ากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามแผนการพัฒนาความ

ร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
4 สถาบันประเมินผลการด าเนินการตามแผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
5 น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนา แผนการพัฒนาความร่วมมือจัดการศึกษา 

ระบบทวิภาคี  
มีการด าเนินการตามข้อ..............................  ค่าคะแนน = .............................................. 

*หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกอบ

     .........................................   ......................................... 
  (    )   (   ) 

 ผู้รวบรวมข้อมูล    ผู้รับรองข้อมูล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา.................. 

สถาบัน................................................................................ 

ที ่ เกณฑ์มาตรฐาน   มี ไม่มี 
1 มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถาบัน ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 
2 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาบัน 
3 ก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

4 น าผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน เสนอต่อสภาสถาบัน เพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและ 
การด าเนินงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากบัมาตรฐาน 
มีการด าเนินการตามข้อ..............................  ค่าคะแนน = .............................................. 

*หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกอบ

     .........................................   ......................................... 
  (    )   (   ) 

 ผู้รวบรวมข้อมูล    ผู้รับรองข้อมูล 
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