
 

 

คู่มือหลักสูตรการฝึกอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน  

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

โดยหน่วยงานต้นสังกัด 



ก 

 

ค ำน ำ 

การพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติที่ก าหนด เพ่ือผลักดันให้ประเทศ
ไทยพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนั้น  ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาการศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่งที่จะสะท้อนผลคุณภาพดังกล่าว และกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 ได้ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา/สถาบัน 
รวมทั้งการประกันคุณภาพภายนอก  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะน าสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดส่งรายงานพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องให้มีการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และสถาบันการ
อาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร จ านวน 23 แห่ง จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ช่วยเหลือ และ
แนะน าสถานศึกษา/สถาบัน โดยได้จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด (ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564) ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยที่ 1 ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี หน่วยที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร หน่วยที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน หน่วยที่ 4 การจัดท ารายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยต้นสังกัด 

คู่มือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ใช้เป็น
แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน และขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและเป็นก าลังในการจัดท าหลักสูตรให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี    

 

ส ำนักมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ 

  



ข 

 

สำรบัญ 

หน้ำ 
ค าน า             ก 
สารบัญ             ข 
บทที่ 1 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับสถำบันกำรอำชีวศึกษำ  
และสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับปริญญำตรี       2 
สาระส าคัญ                             2 
วัตถุประสงค์                   2 
เนื้อหา                             2 
แบบฝึกปฏิบัติ                          10 
บทที่ 2 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร     11 
สาระส าคัญ                         12 
วัตถุประสงค์                    12 
เนื้อหา                         12 
แบบฝึกปฏิบัติ                26 
บทที่ 3 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน      28 
สาระส าคัญ                         29 
วัตถุประสงค์                    29 
เนื้อหา                         29 
แบบฝึกปฏิบัติ                26 
ภาคผนวก                          51 
บทที่ 4 กำรจัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยต้นสังกัด    55 
สาระส าคัญ                         56 
วัตถุประสงค์                    56 
เนื้อหา                         56 
แบบฝึกปฏิบัติ                59 
ภาคผนวก                          61 

 



1 
 

 

  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการอาชีวศึกษา 
และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 

และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อหน่วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการอาชีวศึกษา 
และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
สาระส าคัญ 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓ ก าหนดให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกัน
เป็นสถาบันได้ และกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร ได้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ๔ สถาบัน 
เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ช านาญการปฏิบัติการสอน การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการ
และเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภายใต้เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งมีระบบประกันคุณภาพ  คุณภาพระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 
ที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งผู้ประเมินภายในโดยต้นสังกัด ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวและต้องมีจรรยาบรรณ  
 
วัตถุประสงค ์

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี 
๒. สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน 
๓. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี 

 
เนื้อหา 

๑. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติ   

ให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา รวมทั้งการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ซึ่งการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพนั้นถือเป็นกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ท าให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพโดยอิสระและพึงตนเองได้ นอกจากนี้ 
สมควรก าหนดให้มีสถาบันการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคล
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการจัดการอาชีวศึกษาที่ด าเนินการอย่างเป็นเอกภาพในด้านนโยบาย
และมีการกระจายอ านาจไปสู่ระดับปฏิบัติ เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพเกิดผลส าเร็จแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา อันจะเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑) 

๒. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ แนวทางในการด าเนินการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา
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ที่แท้จริง จึงส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไม่สัมพันธ์กัน เกิดความซ้ าซ้อน
และคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ ท าให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้างภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากร
ในสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ก ากับดูแล และหน่วยงานภายนอกเกินความจ าเป็น สมควรให้
ปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินการตาม
มาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจ าเป็นต้ องออก
กฎกระทรวงนี้ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑) 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนา

ผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษา 
โดยการก าหนดผลลัพธ์ที ่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์
ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม       
การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการในการจัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและจัดท ามาตรฐานการศึกษาขั้นต่ าที่จ าเป็น
ของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่ก าลังศึกษา 
และเพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนในระหว่างที่ก าลังศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากส าเร็จการศึกษา 
ซึ่งถือเป็น “คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐” ที่สามารถสร้าง ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ให้กับประเทศ  
(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๔. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการ โดยมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม 
การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์
ของประเภทสถาบันโดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือ
การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๕. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ที่ก าหนดว่า “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้” (รายละเอียดจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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๖. ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรอง
มาตรฐานคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษา 

(รายละเอียดจากประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๗. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

เป็นหน้าที่ของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันการอาชีวศึกษาและให้สอดคล้องกับเกณฑ์
ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร ให้ด าเนินการตามแบบ
รายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.๑)  

๘. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
     พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 

๘.๑.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ๖ องคป์ระกอบ 
ในการประกันคุณภาพหลักสูตร ๑๗ ตัวบงชี้ ๓๙ ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

๑) การก ากับมาตรฐาน มี ๑ ตัวบ่งชี้ ๕ ประเด็นพิจารณา  
๒) บัณฑิต มี ๕ ตัวบ่งชี้ ๕ ประเด็นพิจารณา 
๓) นักศึกษา มี ๓ ตัวบ่งชี้ ๘ ประเด็นพิจารณา 
๔) อาจารย์ มี ๓ ตัวบ่งชี้ ๗ ประเด็นพิจารณา 
๕) หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน มี ๔ ตัวบ่งชี้ ๑๐ ประเด็นพิจารณา 
๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มี ๑ ตัวบ่งชี้ ๔ ประเด็นพิจารณา 

๘.๑.๒ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ๕ มาตรฐาน  
๑๕ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

๑) มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มี ๗ ตัวบ่งชี้ 
๒) มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มี ๓ ตัวบ่งชี้ 
๓) มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ มี ๑ ตัวบ่งชี้ 
๔) มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มี ๑ ตัวบ่งชี้ 
๕) มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ มี ๓ ตัวบ่งชี้ 

(รายละเอียดในเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี) 
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๙. ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรกับระดับสถาบัน 
คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและสถาบัน 
เพ่ือให้สถาบันการอาชีวศึกษาต่าง ๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับ ดูแลของสภาสถาบันการอาชีวศึกษา โดยจะสอดรับตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน      
(๒) มาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม (๓) มาตรฐานด้านบริการวิชาการ (๔) มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย (๕) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นการประกัน
คุณภาพการจัดการการศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการพ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๔ ด้านดังนี้ (ก) หลักสูตรที่ยึดโยง
กับมาตรฐานอาชีพ (ข) อาจารย์ ทรัพยากรและการสนับสนุน (ค) วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
(ง) ผู้ส าเร็จการศึกษา ส่วนพันธกิจด้านอ่ืน ๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกันหากเป็นตัวบ่งชี้  

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษาซึ่งสามารถ 
ชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๕ มาตรฐาน ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
(ซึ่งเป็นองค์ประกอบของคุณภาพบัณฑิต) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้ องค์ประกอบในการก ากับมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรจะมีความส าคัญอย่างยิ่ง หากสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งใดก ากับมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่ก าหนด
จะส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน 

ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือให้สถาบันการอาชีวศึกษาน าไปเป็นกรอบการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงต้องพิจารณาตั้งแต่ระดับหลักสูตร ที่มีการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
มุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพมากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนการก ากับติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นที่ปัจจัยน า เข้า กระบวนการ
และผลลัพธ์ ส่วนในระดับสถาบัน จะเน้นที่กระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการจะสามารถ
สะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการด้วย ดังภาพ 
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๑๐. จรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

จรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นมาก เพราะหากผู้ประเมิน     
มีความรู้ความสามารถ ให้ค าชี้แนะ มีความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างแท้จริง สถาบันและสถานศึกษาจะได้รับประโยชน์
จากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างแท้จริง จะท าให้องค์กรพัฒนา ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษา            
มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ก าหนด 

๑๐.๑.1 ความหมายของการตรวจประเมินสถานศึกษา 
 การตรวจประเมินคุณภาพสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเป็น

กระบวนการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลหลักฐานเพ่ือใช้ประกอบการยืนยันการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับปริญญาตรีของสถาบันโดยต้นสังกัด คณะผู้ตรวจประเมินจะต้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ 
จากบุคลากรทุกฝ่ายของสถาบัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ไม่ใช่ความคิดของบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด 
         

ผ่าน ไม่ผ่าน 
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๑๐.๑.๒ วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคญั ๔ ประการ คือ 
๑) ตรวจสอบและยืนยันสภาพจริงของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี 

ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรตาม มาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
๒) กระตุ้นให้ก าลังใจและให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ แก่สถาบันการอาชีวศึกษา 

และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร เพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓)  ให้ค าแนะน าแก่สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรในการพัฒนา

องค์กร ปรับการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานที่ก าหนด 
๔) ให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถาบัน  

การอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
๑๐.๑.๓ ความส าคัญของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบัน        
การอาชีวศึกษาเกษตร มีความส าคัญหลายประการดังนี้ 

๑) ผลการประเมินของคณะผู้ตรวจประเมิน จะเป็นเอกสารส าคัญที่คณะกรรมการสภาสถาบัน 
และส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจสนับสนุน วางแผน พัฒนาสถาบัน 

๒) รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือวางแผนจัดสรรงบประมาณ บุคลากร
หรือด าเนินการให้ความช่วยเหลือสถาบัน 

๓) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการกระตุ้นให้สถาบันพัฒนาตนเอง 
โดยการได้รับค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน 

๔) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้ผู้รับบริการจากสถาบัน 
ว่าสถาบันได้จัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

10.1.๔ บทบาทหน้าที่ของคณะผู้ตรวจประเมิน 
 คณะผู้ตรวจประเมินมีบทบาทหน้าที่โดยสรุปดังนี้ 
 ๑) เป็นตัวแทนของต้นสังกัดท าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับปริญญาตรีของสถาบัน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒) ท าหน้าที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของสถาบัน เพ่ือตอบค าถามหลัก ๒ ข้อ คือ 
(๑) นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน   
(๒) สถาบันและสถานศึกษามีการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนบรรลุศักยภาพ

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐานมากน้อยเพียงใด 
 ๓) ท าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการท างานของสถาบัน เกี่ยวกับ 

(๑) การมีส่วนร่วมของบุคลากรและบุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติงาน 
และมีความรับผิดชอบหรือไม่ 

(๒) คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการฝึกปฏิบัติจริง 
(๓) การวางแผนของสถาบัน เช่น แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
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(๔) ระบบการติดตามนิเทศภายในของสถาบัน มีการติดตามการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
เป็นระยะหรือไม ่

(๕) คุณภาพของสถานประกอบการและเครือข่ายที่ร่วมกันจัดการศึกษา 
(๖) ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ตามระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในระดับปริญญาตรี โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผลยืนยันแต่ละตัวบ่งชี้  
(๗) ท าหน้าที ่รายงานผลยืนยันการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน     

และสถานศึกษา โดยเขียนรายงานผลการประเมินเบื้องต้นต่อสถาบัน และเสนอรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

10.1.๕ คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน 
  1) ผู ้ตรวจประเมินต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้และทักษะด้านการประเมินผล  

ทักษะในการวิเคราะห์ มีความรอบคอบ และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และมีความสามารถในการประสานงาน ดังนั้นจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

(๑) มีประสบการณ์ ด้านการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน สื่อและเทคโนโลยี 
การวิจัยและประเมินผลและความเชี ่ยวชาญในวิชาชีพที ่ประเมินมีความรู้ทักษะด้านการวัดและประเมินผล 
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ รอบคอบ และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

(๒) มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๓) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานการอุดมศึกษา

และมาตรฐานการศึกษาชาติ 
(๔) มีเจตคติท่ีดีต่อการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(๕) มีความสามารถในการประสานงาน 

๒) คุณสมบัติเฉพาะระดับสถาบัน 
(๑) เป็นผู้อ านวยการสถาบัน หรือรองผู้อ านวยการสถาบัน หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน 

หรือผู้อ านวยการส านัก หรือประธานหลักสูตร หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี  

(๒) มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือนิเทศการศึกษา หรือท าหน้าที่
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

๓) คุณสมบัติเฉพาะระดับหลักสูตร 
(๑) เป็นประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(๒) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป  
(๓) มีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรหรือวิพากษ์หลักสูตร หรือเคยเป็นกรรมการ

ตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ที่ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแต่งตั้ง 
อย่างน้อย ๒ ปี 

การคัดเลือกหัวหน้าคณะผู้ตรวจเป็นสิ่งส าคัญ ต้องกระท าด้วยความรอบคอบเพ่ือให้ได้ผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้คณะผู้ตรวจประเมินจะมีจ านวนเท่าใด ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน จ านวนหลักสูตร 
จ านวนวันตรวจประเมินสถานศึกษา และขึ้นอยู่กับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
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๔) ต้องผ่านการอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดอบรม 

10.1.๖ จรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมิน 
 เนื่องจากคณะผู้ตรวจประเมินอยู่ในบทบาทหน้าที่ ที่อาจจะสร้างแรงกดดันให้แก่บุคลากร         

ของสถาบัน หรือส่งผลกระทบต่อสถาบันได้มาก คณะผู้ตรวจประเมินจึงควรท าความเข้าใจกับบุคลากรของสถาบัน
ทุกคนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ของการประเมินว่าทุกฝ่ายมีบทบาทร่วมกัน  ในการรวบรวมข้อมูล สรุปผล 
และน าผลย้อนกลับมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นตามศักยภาพ ดังนั้น  
การตรวจประเมินสถาบันจึงเป็นการกระท าที่ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบมีจรรยาบรรณ ส าหรับใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ดังนี้ 

(๑) ตรวจประเมินอย่างตรงไปตรงมา ตามความช านาญในวิชาชีพโดยไม่มี อามิสสินจ้างรางวัล 
(๒) มีความเที่ยงตรงเป็นกลาง และประเมินสิ่งที่พบตามความเป็นจริงอย่างมีเหตุผล         

และหลักฐานสนับสนุน ไม่ใช้ความรู้สึก หรือล าเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  
(๓) สื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับรู้อย่างชัดเจนและเปิดเผย 
(๔) รักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล 
(๕) ไม่เรียกร้องการต้อนรับ รับรอง และการอ านวยความสะดวกจากสถาบันที่รับการประเมิน

เกินความจ าเป็น ควรแนะน าให้สถานศึกษาด าเนินการเรียนการสอนตามปกติเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 
(๖) ไม่ถืออ านาจเรียกร้องในสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
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แบบฝึกปฏิบัติ 
ค าชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรม วิเคราะห์และสรุปพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ประเมินตามประเด็นจรรยาบรรณ  

ของผู้ประเมินคุณภาพภาพการศึกษาภายใน 
 

จรรยาบรรณของผู้ประเมิน พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
1. ตรวจประเมินอย่างตรงไปตรงมา 
 

๑.๑  
 
๑.๒   
 

2. สื่อสารอย่างชัดเจนและเปิดเผย 
 

๒.๑   
 
๒.๒   
 

3. รักษาความลับทางราชการ 
 

๓.๑   
 
๓.๒   
 

4. ไม่เรียกร้องการต้อนรับ ๔.๑   
 
๔.๒   
 

5. ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน ๕.๑   
 
๕.๒   
 

 
 

******************************** 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหลักสูตร 
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ชื่อหน่วย กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 
สำระส ำคัญ   
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันกำรอำชีวศึกษำตำมหลักกำรส ำคัญ  ๓ ประกำรคือ กำรให้เสรีภำพทำงวิชำกำร 
(Academic Freedom) ควำมมีอิสระในกำรด ำเนินกำรของสถำบัน ( Institutional autonomy) และควำมพร้อม
ของสถำบันที่จะรับกำรตรวจสอบคุณภำพจำกภำยนอกตำมหลักกำรของควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  (Accountability) 
ดังนั้นกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร จึงใช้แนวคิดกำรประเมินแบบพิชญพิจำรณ์ ระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรก ำกับมำตรฐำน บัณฑิต  นักศึกษำ อำจำรย์ 
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนกำรประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  รวมจ ำนวน ๑๗ ตัวบ่งชี้ โดยมีขั้นตอนกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย กำรเตรียมกำรก่อนกำรตรวจเยี่ยม 
กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม และกำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรตรวจเยี่ยม ซึ่งผู้ประเมินโดยต้นสังกัดจะต้อง
วิเครำะห์ และสรุปผลกำรประเมิน 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 
๒. ปฏิบัติกำรติดตำมตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรได้ 
๓. มีควำมรอบครอบ ซื่อสัตย์ ในกำรพิจำรณำข้อมูล 
 
เนื้อหำ 
 ๑. แนวคิดกำรประเมินแบบพิชญพิจำรณ์ 
แนวคิดกำรประเมินแบบพิชญพิจำรณ์ หมำยถึง กำรตรวจเยี ่ยมโดยผู ้ทรงคุณวุฒิที ่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ ซึ่งสำมำรถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนำแก่สถำบันกำรอำชีวศึกษำในกำรพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ  และสอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ในเชิงพัฒนำแก่สถำบันกำรอำชีวศึกษำ ซึ่งมีควำมส ำคัญในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรอย่ำงยิ่ง 
(ศึกษำเพ่ิมเติมในคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับปริญญำตรีฯ หน้ำ ๑๑-๑๗) 

 ๒. ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้ตระหนักดีถึงควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันกำรอำชีวศึกษำตำมหลักกำรส ำคัญ ๓ ประกำร คือ กำรให้
เสรีภำพทำงวิชำกำร (Academic freedom) ควำมมีอิสระในกำรด ำเนินกำรของสถำบัน (Institutional Autonomy) และควำม
พร้อมของสถำบันที่จะรับกำรตรวจสอบคุณภำพจำกภำยนอกตำมหลักกำรของควำมรับผิดชอบ ที่ตรวจสอบได้ 
(Accountability) ต่อมำพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ทีไ่ด้ระบุให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ประกอบ
กับพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร ก ำหนดให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมีหน้ำที่พิจำรณำเสนอนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและแผนกำรศึกษำแห่งชำติสนับสนุนทรัพยำกรติดตำมตรวจสอบ 
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และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำโดยค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระและควำมเป็นเลิศทำงปฏิบัติกำรของ
สถำบันกำรอำชีวศึกษำระดับปริญญำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งสถำบันกำรอำชีวศึกษำแต่ละแห่ง และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจึงมีหน้ำที่ร่วมกับสถำบันกำรอำชีวศึกษำในกำรจัดให้มีระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
  ๒.๑.1 แนวทำงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
   ๒.๑.1.๑ ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ด้วยกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่ำด้วยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ข้อ ๓ ให้สถำนศึกษำ
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำโดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรี  ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ประกำศก ำหนด พร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ
ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ และจัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ติดตำม
ผลกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำตำมวรรคหนึ่งเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมีหน้ำที่ใน
กำรให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ และแนะน ำสถำนศึกษำ เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง ให้มั่นใจว่ำสถำบันกำรอำชีวศึกษำสำมำรถสร้ำงผลผลิตทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพหลักกำรที่ส ำคัญในกำรพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพ และตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรและระดับสถำบันโดยมีหลักกำร
ส ำคัญในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำมีดังต่อไปนี้ 
 ๑) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของกำรอุดมศึกษำภำยใต้ควำมสอดคล้องกับ มำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ และประกำศคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิ อำชีวศึกษำระดับ
ปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร พ.ศ.๒๕๖๒ ในด้ำนกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และสถำบันกำรอำชีวศึกษำก ำหนดระบบกำรประกันคุณภำพ
ของหลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำที่เปิดสอน โดยมีองค์ประกอบในกำรประกันคุณภำพอย่ำง
น้อย ๔ ด้ำน คือ (ก) หลักสูตรที่ยึดโยงกับมำตรฐำนอำชีพ (ข) อำจำรย์ ทรัพยำกรและกำรสนับสนุน (ค) วิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้ กำรวัด และประเมินผล (ง) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ๒) เป็นระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครอบคลุมปัจจัยน ำเข้ำและกระบวนกำรซึ่งสำมำรถส่งเสริมและ
น ำไปสู่ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๓) ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ประกอบด้วยกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร และระดับสถำบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  ดังนี้ 
  (๑) ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่กำรควบคุมคุณภำพ 
กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ และกำรพัฒนำคุณภำพ กำรพัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินจะมุ่งไปที่ระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำมำกกว่ำกำรประเมินคุณภำพ เพ่ือให้สำมำรถส่งเสริมสนับสนุน ก ำกับติดตำม กำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมท่ีก ำหนด และสะท้อนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
  (๒) ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน เป็นกำรด ำเนินกำรประกัน คุณภำพ
กำรศึกษำภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ โดยยึดหลักเสรีภำพทำงวิชำกำรและควำมมีอิสระ ในกำร
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ด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ ซึ่งจะประเมินตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำบันที่ต้องกำรให้ หลักสูตรและ
สถำบันพัฒนำตำมศักยภำพ สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 
 ๔) ให้อิสระกับสถำบันกำรอำชีวศึกษำในกำรออกแบบระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 ๕) เชื่อมโยงกับนโยบำยของคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (กอศ.) และประกำศคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เรื่อง 
เกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร พ.ศ.๒๕๖๒ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพและรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกหน่วยงำนกำรประเมินที่
สถำบันเลือกใช้ 
   ๒.๑.1.๒ มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภำพ 
  มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำเป็นกรอบส ำคัญในกำรด ำเนินงำนของสถำบัน ซึ่งในขณะเดียวกันจะต้องด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ และเกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับปริญญำตรีสำย
เทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ก ำหนดไว้ ๔ ด้ำน ได้แก่   (ก) หลักสูตรที่ยึดโยงกับมำตรฐำนอำชีพ (ข) 
อำจำรย์ทรัพยำกรและกำรสนับสนุน (ค) วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล (ง) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำโดยก ำหนดตัว
บ่งชี้เป็น ๒ ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ และตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ ดังนี้ 
 ๑) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้เป็น ๕ ระดับคะแนน ตั้งแต่ ๑ ถึง ๕โดยระบุเกณฑ์
มำตรฐำนเป็นข้อ ๆ กำรประเมินเชิงคุณภำพมีทั้งกำรนับจ ำนวนข้อและระบุว่ำผลกำรด ำเนินงำนได้กี่ข้อและได้คะแนน
เท่ำใด อีกท้ังหำกกรณีที่ไม่ด ำเนินกำรใด ๆ หรือด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนนให้ถือว่ำได้ ๐ คะแนน และกำรประเมิน
โดยก ำหนดกำรให้คะแนนตำมท่ีหลักสูตรหรือสถำบันด ำเนินกำรและกรรมกำรประเมิน (Peer review) จะพิจำรณำผลกำร
ด ำเนินกำรนั้น ๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน 
 ๒) ตัวบ่งชี้เชิงปริมำณแสดงเป็นค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป็นคะแนนระหว่ำง ๑ ถึง ๕ โดยเป็น
ค่ำต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส ำหรับกำรแปลงผลกำรด ำเนินงำนที่แสดงเป็นค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ย ให้มีคะแนนเต็ม ๕ นั้น ท ำได้
โดยกำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์  
   ๒.๑.1.๓ กลไกกำรประกันคุณภำพ 
 คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของสถำบัน เป็นผู้ที่มีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำระบบกลไกกำร
ประกันคุณภำพภำยในทั้งในระดับหลักสูตรและระดับสถำบัน ซึ่งจะส่งผลให้กำรด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จและน ำไปสู่กำร
พัฒนำคุณภำพ โดยต้องให้ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ชัดเจน และเข้ำใจร่วมกันทุก
ระดับ ก ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพที่เหมำะสมและเชื่อมโยงให้เกิดคุณภำพของกำรปฏิบัติงำน ตั้งแต่
ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร โดยมอบหมำยให้หน่วยงำนภำยในสถำบันหรือคณะกรรมกำรรับผิดชอบในกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมิน และต้องประสำนงำนและผลักดันให้เกิดระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพสำมำรถใช้งำน
ร่วมกันได้ในทุกระดับ อำจต้องจัดท ำคู่มือประกันคุณภำพในแต่ละระดับเพื่อก ำกับกำรด ำเนินงำนให้เกิดกำรพัฒนำ
คุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
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   ๒.๑.1.๔ ระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ 
กำรวัดและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเป็นสิ่งจ ำเป็นในกระบวนกำรประกันคุณภำพ  กำรวัดและวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนจะไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพหำกปรำศจำกฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศที่เป็นจริง 
ถูกต้อง ตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร และสถำบัน  ตลอดจนเป็นข้อมูล ที่สำมำรถเรียกใช้ได้
อย่ำงรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสำรสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภำพจึงเป็นปัจจัยส ำคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ และส่งผลต่อคุณภำพในทุกขั ้นตอนกำรด ำเนินง ำน ตั ้งแต่กำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน กำร
ตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงกำรปรับปรุงและพัฒนำ 

 ๓. ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
ในกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพนั้น กำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงำนระดับหลักสูตร
ถือว่ำส ำคัญที่สุด ดังนั้น กำรมีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรควรมีหลักกำรดังนี้ 
 ๓.๑.1 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร เป็นกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำว่ำหลักสูตร
ได้ด ำเนินกำรเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำและเกณฑ์มำตรฐำนอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้
พิจำรณำองค์ประกอบที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรก ำกับมำตรฐำน บัณฑิต นักศึกษำ อำจำรย์ หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำร
ประเมินผู้เรียนและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ เพ่ือให้สำมำรถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพ  
 ๓.๑.2  ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้กำรด ำเนินกำรตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อประโยชน์ในกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำน ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดแนวทำงกำรเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง 
แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๓.๑.๓ ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ และเกณฑ์มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำย
ปฏิบัติกำร พ.ศ.๒๕๖๒ ตัวบ่งชี้เชิงปริมำณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนได้แก่ มำตรฐำนวิชำชีพ มำตรฐำน
ภำษำอังกฤษ มำตรฐำนด้ำนดิจิทัล คุณวุฒิ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ ส ำหรับตัว
บ่งชี้เชิงคุณภำพที่เน้นกระบวนกำร จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจำรณ์ (Peer review) ซึ่งจะมีรำยละเอียดของค ำถำมที่
จะเป็นแนวทำงให้แก่ผู้ประเมินเพ่ือให้สำมำรถน ำไปพิจำรณำตำมบริบทของสถำบันได้ และได้ก ำหนดแนวทำงในกำรให้
คะแนนในแต่ละระดับส ำหรับผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินได้ใช้ในกำรพิจำรณำ  
 ๓.๑.๔ สถำบันกำรอำชีวศึกษำสำมำรถจัดท ำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร โดยมีกำร
ด ำเนินงำนได้ตำมมำตรฐำนเทียบเคียงกับมำตรฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร และกระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมได้ ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับกำรเห็นชอบจำกสภำสถำบันและเสนอคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ และให้มีกำรจัดส่งผลกำรประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐำนให้กับต้นสังกัดเพ่ือเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ตัวอย่ำง
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลกำรประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลกำรประเมิน
หลักสูตรวิชำชีพที่ได้รับกำรรับรองจำกองค์กำรวิชำชีพระดับนำนำชำติ เช่น AACSB (ส ำหรับหลักสูตรทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ) 
ABET (ส ำหรับหลักสูตรทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับกำรตรวจประเมินเป็นประจ ำและผ่ำนกำร
รับรองโดยสภำวิชำชีพ 
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 ๔. กรอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบในกำรประกันคุณภำพหลักสูตร ตัวบ่งชี้ประเด็นกำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้ 

องค์ประกอบกำรประกัน
คุณภำพระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๑. กำรก ำกับมำตรฐำน   ๑.๑ กำรบริหำรจัดกำร     
      หลักสูตรตำมประกำศ 
      กระทรวงศึกษำธิกำร 
      เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนลักสตูร  
      ระดับปริญญำตรี พ.ศ.๒๕๕๘  

๑.๑.๑  จ ำนวนอำจำรย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร   
๑.๑.๒  คุณสมบตัิอำจำรย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร   
๑.๑.๓  คุณสมบตัิอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร   
๑.๑.๔  คุณสมบตัิอำจำรย์ผูส้อน 
๑.๑.๕  กำรปรับปรุงหลักสตูรตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 

๒. บัณฑิต   ๒.๑ คุณภำพบณัฑติตำมกรอบ 
      มำตรฐำนคุณวุฒิ 
      ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

๒.๑.๑  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตตำมมำตรฐำนคณุวุฒิ 
          ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) 

๒.๒  ร้อยละของนักศึกษำท่ีสอบ 
มำตรฐำนวิชำชีพผ่ำนในครั้งแรก 

๒.๒.๑  สอบผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

๒.๓  ร้อยละของนักศึกษำท่ีสอบผำ่น 
สมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษ  
ระดับ B2 หรือเทียบเท่ำ 

๒.๓.๑  สอบผ่ำนกำรวดัสมิทธภิำพทำงภำษำอังกฤษ  
  ระดับ B2 หรือเทียบเท่ำ 

๒.๔  ร้อยละของนักศึกษำท่ีสอบผำ่น 
มำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทลั 

๒.๔.๑  สอบผ่ำนกำรวดัมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัล 

๒.๕  ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรี 
ที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ 
อิสระภำยใน 1 ปี 

๒.๕.๑ เก็บข้อมลูจำกบณัฑิตไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 70 ของ
บัณฑิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ ทีไ่ด้งำนท ำประกอบอำชีพส่วนตัว 
และผู้ทีเ่ปลี่ยนงำนใหม่หรือได้รับกำรเลื่อนต ำแหน่ง ภำยใน 1 
ปี 

 ๓. นักศึกษำ   ๓.๑  กำรรับนักศึกษำ ๓.๑.๑  กำรรับนักศึกษำ สัดส่วนกำรรับ และกระบวนกำรรบั   
๓.๑.๒  กำรเตรยีมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 

๓.๒  กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศกึษำ ๓.๒.๑  กำรควบคมุกำรดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำร 
          และแนะแนวแก่นักศึกษำปริญญำตร ี
๓.๒.๒  กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำง 
          ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
๓.๒.๓  กำรควบคมุดูแลในกำรจดัท ำโครงงำนพัฒนำ 
          สมรรถนะวิชำชีพ (สัดส่วนในกำรควบคุมอำจำรย ์
          ต่อนักศึกษำไม่ควร เกิน 1 : 15)+ 

๓.๓  ผลที่เกดิกับนักศึกษำ ๓.๓.๑  กำรคงอยู่ (ยกเว้นเสียชีวิตและย้ำยที่ท ำงำน) 
๓.๓.๒  กำรส ำเร็จกำรศึกษำ  *ใช้ข้อมูล 3 รุ่นต่อเนื่อง 
๓.๓.๓  ควำมพึงพอใจ และผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
          ของนักศึกษำ 
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องค์ประกอบ 
กำรประกันคุณภำพระดับ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๔. อำจำรย ์  ๔.๑  กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย ์
 

๔.๑.๑  ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
๔.๑.๒  ระบบกำรบริหำรอำจำรย ์
๔.๑.๓  ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย ์

๔.๒  คุณภำพอำจำรย ์
  ๔.๒.๑ ร้อยละของอำจำรย ์
  ผู้รับผดิชอบหลักสตูรที่ม ี
  ประสบกำรณด์้ำนปฏิบตัิกำร 
  ในสถำนประกอบกำร 
       ๔.๒.๒ ร้อยละผลงำนทำงวิชำกำร 
       ของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

 
๔.๒.๑.๑  ประสบกำรณ์ด้ำนปฏิบตัิกำรในสถำนประกอบกำร 
             ของอำจำรย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
 
 
๔.๒.๒.๑  ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบ 
             หลักสูตร 

๔.๓  ผลที่เกดิกับอำจำรย ์ ๔.๓.๑  กำรคงอยู่ของอำจำรย ์
 ๕. หลักสูตรกำรเรียน 
    กำรสอนกำรประเมิน  
    ผู้เรียน   

๕.๑ สำระของรำยวิชำในหลักสูตร ๕.๑.๑  กำรออกแบบหลักสตูรและสำระรำยวิชำในหลักสตูร 
๕.๑.๒  กำรปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยตำมควำมกำ้วหน้ำ 
          ในศำสตร์สำขำนั้น ๆ 

๕.๒ กำรวำงระบบผู้สอน 
      และกระบวนกำรจดักำรเรียน 
      กำรสอน 

๕.๒.๑  กำรก ำหนดผูส้อน 
๕.๒.๒  กำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดท ำแผน     
          กำรเรียนรู้ แผนกำรฝึก และกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 
          ทั้งในสถำนศึกษำ และสถำนประกอบกำร 
๕.๒.๓  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรี 
          ที่สำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรต้องด ำเนินกำร  
          ๕ ประเด็น 
๕.๒.๔  กำรควบคุมหัวข้อโครงงำนพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ 
          และกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำให้สอดคล้องกับ 
          โครงงำนของผู้เรียน 

๕.๓ กำรประเมินผู้เรยีน ๕.๓.๑  กำรประเมินผลกำรเรียนรูต้ำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
          ระดับอุดมศึกษำแห่งชำตแิละทักษะปฏิบตัิงำน 
          กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ และกำรประเมิน 
          สมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษ 
๕.๓.๒  กำรตรวจสอบกำรประเมนิผลกำรเรยีนรู้ของนักศึกษำ 
๕.๓.๓  กำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 
          และประเมินหลักสูตร  

๕.๔ ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 
      ตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิ 
      ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

๕.๔.๑  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีกำรด ำเนินงำนตำมกรอบ 
          มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำท่ีปรำกฏในเอกสำร  
          หลักสูตรฉบับที่จดักำรเรยีนกำรสอนในขณะนั้น 
          (คอศ.1) หมวดที่ 7 
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(ศึกษำเพิ่มเติมจำก คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
พ.ศ.๒๕๖๓ สถำบันกำรอำชีวศึกษำและสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร หน้ำ ๒๓-๖๖) 

 ๕. ขั้นตอนและวิธีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
  ๕.๑.1 กำรเตรียมกำรก่อนกำรตรวจเยี่ยม 
   1) ผู้ประเมินศึกษำเอกสำรรำยงำนประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และเอกสำรที่
เกี่ยวข้องของกับหลักสูตร ตลอดจนเอกสำรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื ่อง เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกำศคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำน
คุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรบริกำรหลักสูตรระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร พ.ศ.๒๕๖๓ 
เป็นต้น 
 2) ประธำนคณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีกำร   ในกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในให้คณะผู้ประเมินทรำบ พร้อมทั้งร่วมกันวิเครำะห์ SAR ของหลักสูตร เพ่ือสรุปประเด็น ข้อสงสัย 
และหำข้อมูลเพิ่มเติมในเบื้องต้น 
 ๓) แบ่งหน้ำที่ให้ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในแต่ละคนได้ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลในรำยละเอียด 
 ๔) วำงแผนตรวจเยี่ยมร่วมกัน ตลอดจนปรึกษำหำรือ อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น เพ่ือให้เข้ำใจ วิธีกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลักฐำน และก ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินให้ไปในทิศทำงเดียวกัน  
 ๕) จัดท ำตำรำงกำรตรวจเยี่ยมเป็นลำยลักษณ์อักษรแจ้งให้หน่วยงำนที่ถูกประเมินทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๗ วัน 
เพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถนัดหมำยบุคคลที่คณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในต้องกำรสัมภำษณ์ หรือจัดเตรียม
เอกสำรที่ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในต้องกำรเพ่ิมเติม หรือแจ้งหน่วยงำนย่อยที่ผู้ประเมินประสงค์จะเข้ำประเมิน 
ตลอดจนสำมำรถเตรียมกำรด้ำนอื่น ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๖)  นัดหมำยคณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเพื่อลงพ้ืนที่ในหน่วยงำนที่รับกำรประเมิน 

องค์ประกอบกำรประกัน
คุณภำพระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นกำรพิจำรณำ 

๖. สิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้   

๖.๑ สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู ้ ๖.๑.๑  ระบบกำรด ำเนินงำนของหลักสตูร 
          กับสถำนประกอบกำรโดยมีส่วนร่วมของอำจำรย ์
          ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
๖.๑.๒  จ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้ที่เพียงพอ 
          และเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 
๖.๑.๓  สถำนประกอบกำร 
๖.๑.๔  กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน 
          ควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อ 
          สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู ้

รวม ๑๗ ตัวบ่งชี้ 
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 ๗)  ประสำนงำนกับหน่วยงำน/สถำบันที่ขอรับกำรประเมินเพ่ือขอกำรอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ  เพ่ือ
ประหยัดเวลำในกำรประเมิน 
 
แนวทางการจัดท าตารางเยี่ยม 
วันที่  ๑  
- ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหำรหน่วยงำนและบุคลำกร 
- สัมภำษณ์ผู้บริหำร 
- ศึกษำข้อมูลที่ต้องกำรเพ่ิมเติมจำกเอกสำรโดยตรวจสอบรำยละเอียดตำมตัวบ่งชี้ 
- ลงพื้นที่หำข้อมูลรำยละเอียดในประเด็นเฉพำะ 
- ประชุมสรุปอย่ำงไม่เป็นทำงกำรของวันที่ ๑ 

วันที่ ๒  
- ตรวจเยี่ยมตำมแผนประเมินที่ระบุไว้ 
- หำข้อมูลหลักฐำนในพ้ืนที่ปฏิบัติกำร และผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ 
- ตรวจสอบเอกสำรในพ้ืนที่ 
- สัมภำษณ์ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ ศิษย์เก่ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
- ตรวจสอบห้องปฏิบัติกำร สถำนประกอบกำร ฯลฯ 
- ตรวจเยี่ยมหน่วยงำนสนับสนุนต่ำง ๆ 
- ประชุมคณะผู้ประเมินและสรุปผลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรของวันที่ ๒ 

วันที่ ๓  
- หำข้อสรุปขององค์ประกอบโดยแยกเป็นรำยตัวบ่งชี้ 
- พบผู้บริหำรหรือลงพื้นที่เพ่ือหำข้อมูลเพ่ิมเติม (หำกจ ำเป็น) 
- ประชุมหำรือคณะผู้ประเมินเพ่ือสรุปผล 
- ประชุมร่วมกับหน่วยงำนที่ได้รับกำรประเมินเพ่ือรำยงำนผลกำรประเมินขั้นต้นด้วยวำจำ 

หมายเหตุ : ในการปฏิบัติงานจริง คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสามารถปรับเปลี่ยนตาราง 
ตรวจเยี่ยมได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
              
  
 

 
 
 

แผนภำพที่ 1  สรุปขั้นตอนกำรเตรียมกำรก่อนกำรตรวจเยี่ยม 
 
  ๕.๑.๒ กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม 
    ๑) ประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนเพ่ือทรำบวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน และเสริมสร้ำง
ควำมคุ้นเคยระหว่ำงผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ผู้บริหำร และบุคลำกรของหน่วยงำน 
 รำยละเอียดของกำรประชุมชี้แจงประกอบด้วย 
    (๑) ประธำนคณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในแนะน ำคณะผู้ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในและแจ้งวัตถุประสงค์ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
    (๒) หน่วยงำนแนะน ำทีมบริหำรและสรุปรำยงำนผลกำรประเมินตนเองโดยแยกเป็นผลกำร
ประเมินในภำพรวมของแต่ละองค์ประกอบ ตลอดจนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนและเป้ำหมำยกำรพัฒนำในปีต่อไป 
    (๓) ประธำนคณะผู้ประเมินฯ แจ้งตำรำงกำรประเมินและชี้แจงวิธีกำรประเมินให้
หน่วยงำนเข้ำใจอย่ำงชัดเจน เช่น ประเมินจำกเอกสำร บันทึกกำรสัมภำษณ์ สังเกตกำรท ำงำน 
    (๔) คณะผู้ประเมินฯ ขอควำมอนุเครำะห์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกจำกหน่วยงำน เช่น ห้อง
ประชุม ผู้น ำทำง ผู้ประสำนงำนในพ้ืนที่ รวมถึงห้องท ำงำน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ Internet 
   ๒) พบผู้บริหำรเพ่ือสัมภำษณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญำ วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินงำนของ
ผู้บริหำรและอ่ืน ๆ เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำร 
    (1) ตรวจสอบเอกสำรอ้ำงอิงในแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมจำกกำรศึกษำขั้นต้นที่ได้ศึกษำ
วิเครำะห์จำกเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง หำกเอกสำรในส่วนใดที่คณะผู้ประเมินคุณภำพ
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กำรศึกษำภำยในพบว่ำมีบำงประเด็นที่มีข้อสงสัย หรือต้องกำรหำข้อมูลเพ่ิมเติม สำมำรถตรวจสอบจำกเอกสำรข้อมูลทำง
สถิติ หรืออ่ืน ๆ ที่หน่วยงำนจัดเตรียมไว้ 
    (2) ตรวจเยี่ยมตำมหน่วยงำนย่อยต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยสัมภำษณ์
ผู้บริหำร อำจำรย์ นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ เจ้ำหน้ำที่ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสำร คอศ.๒, คอศ.๓, คอศ.๔, 
คอศ.๕ และ คอศ.๖ รวมทั้งตรวจสอบห้องปฏิบัติกำร โรงงำนฝึก ห้องสมุด สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม 
   3) สร ุปผลกำรประเม ิน ในแต ่ละว ัน  เพื ่อทรำบควำมคืบหน ้ำของกำรประเม ิน  ร ่วม
ปรึกษำหำรือในประเด็นที่ไม่แน่ใจ เพ่ือท ำให้สรุปผลกำรรำยงำน มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น กำรเขียนรำยงำนควรให้ผู้ประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในแต่ละคนยกร่ำงรำยงำนตำมงำนที่ได้รับมอบหมำยและน ำข้อมูลนั้นมำสังเครำะห์ร่วมกัน โดยมีกำร
ทบทวนอภิปรำยจนได้ข้อสรุปร่วมกัน 
             4) พบผู้บริหำรเพ่ือขอควำมคิดเห็นหรือยืนยันข้อมูลบำงประเด็นเพ่ือให้คณะผู้ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในมีควำมมั่นใจในข้อมูลที่ได้รับเพื่อน ำมำสรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรวิเครำะห์ข้อมูล  ซึ่งท ำให้   ผล
กำรประเมินมีควำมถูกต้อง ชัดเจน 
            5) รำยงำนผลกำรประเมินขั้นต้นอย่ำงไม่เป็นทำงกำร โดยเชิญผู้บริหำรหน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้อง 
เข้ำร่วมท ำผลกำรประเมินของคณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในกำรรำยงำนผลควรประกอบด้วยเนื้อหำและ
ขั้นตอน ต่อไปนี้ 
      (๑) ขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือและให้ควำมอนุเครำะห์ระหว่ำงกำรประเมิน 
      (๒) ย้ ำถึงวัตถุประสงค์ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
    (๓) ประธำนน ำเสนอผลกำรประเมินแต่ละองค์ประกอบ พร้อมทั ้งข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ และให้คณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นที่มีกำรซักถำม  
    (๔) ประธำนคณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสรุปผลในภำพรวม 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
แผนภำพที่  ๒  สรุปขั้นตอนกำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม 

สถาบันสรุปรายงานผลการประเมินตนเองโดย

แยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ

องค์ประกอบ ตลอดจนจุดเด่น จุดที่ควรพฒันา 

แผนและเป้าหมายการพฒันา 

ในปีต่อไป 

ประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในแนะน าคณะผู้

ประเมินและแจ้งวตัถุประสงค์การ

ประเมิน

คณะผู้ประเมิน  สัมภาษณ์

ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

คณะผู้ประเมิน  ตรวจสอบ

เอกสารเพิม่เติม 

คณะผู้ประเมินตรวจเยีย่ม

หน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร  อาจารย์ 

นักศึกษา ศิษย์เก่า 

และเจ้าหน้าที่อืน่ ๆ 

คณะผู้ประเมินตรวจเยีย่มพืน้ที่  

ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน  ส่ิงแวดล้อมอืน่ 

ๆ 

คณะผู้ประเมิน พบผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

และ สรุปผลการตรวจประเมินระดบัหลกัสูตร 
รายงานผลขั้นต้นด้วยวาจา 
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 ๖. เทคนิคกำรประเมินคุณภำพของผู้ประเมิน 
  ๖.๑.1 ประเภทของกำรประเมินคุณภำพ 
   ๑) กำรประเมินคุณภำพตำมแนวนอน เป็นกำรประเมินในหน่วยงำนระดับเดียวกันในเรื่องเดียวกัน 
หรือตัวบ่งชี้เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในมั่นใจว่ำได้มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในทุก
หน่วยงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
   ๒) กำรประเมินตำมแนวตั้ง มุ่งเน้นกำรประเมินเชิงลึกเพ่ือสืบค้นข้อมูลจำกผู้ปฏิบัติโดยเจำะจง
ข้อมูลจำกภำพกว้ำงไปสู่ภำพลึกของหน่วยงำน เช่น เนื้อหำหลักสูตร ประเภทรำยวิชำ กำรจัดท ำแผนกำรสอนกำรจัดตำรำงสอน 
เอกสำรประกอบกำรสอน สื่อกำรสอน หรือจำกหน่วยงำนปฏิบัติโยงสู่ภำพกว้ำง เช่น เครื่องมือห้องปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผน
บ ำรุงรักษำ กำรใช้ห้องปฏิบัติกำร อำจำรย์ผู้สอนปฏิบัติกำร เอกสำรประกอบกำรสอน ท ำให้ผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในได้ค้นหำข้อมูลเป็นกระบวนกำรที่ชัดเจน และม่ันใจในผลลัพธ์ของงำน 
   ๓) กำรประเมินไปข้ำงหน้ำ เนื่องจำกกำรจัดกำรศึกษำมีบำงกิจกรรมจะด ำเนินกำรเพียงปีละ ๑ 
ครั้ง เช่น กำรรับสมัคร กำรสอบคัดเลือก กำรติดตำมผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ฯลฯ และแม้ว่ำกิจกรรมดังกล่ำวไม่ได้เกิดขึ้น
ในช่วงประเมินอย่ำงไรก็ตำม คณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในก็สำมำรถประเมินได้โดยดูจำกเจตนำของกำร
ด ำเนินกำร ตัวอย่ำงเช่น คณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในต้องทรำบอัตรำร้อยละของกำรมีงำนท ำของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำแต่สถำบันยังไม่มีข้อมูลเนื่องจำกสถำบันจะท ำกำรส ำรวจข้อมูลเมื่อนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ๑ ปี (ในช่วงเวลำ
คณะกรรมกำรเข้ำประเมิน ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำผ่ำนไปเพียง ๓ เดือนเท่ำนั้น) ดังนั้น คณะผู้ประเมินควรขอดูหลักฐำน เช่น กำร
เตรียมกำรในกำรส ำรวจข้อมูล เอกสำรค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร แบบส ำรวจโครงกำร งบประมำณ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะท ำให้
คณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในมั่นใจว่ำหน่วยงำนมุ่งมั่นจะด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว  
   ๔) กำรประเมินย้อนกลับ เป็นกำรหำข้อมูลย้อนกลับเพ่ือให้คณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในมั่นใจว่ำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ปฏิบัติจริง และเป็นผลสัมฤทธิ์ที่มีกระบวนกำรที่ชัดเจน เช่น คณะผู้ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในพบว่ำหน่วยงำนแจ้งว่ำกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำรตรงกับสำขำวิชำชีพร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องนี้
เพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์ที่หน่วยงำนแจ้งไว้ คณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในจะตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับของ
กำรฝึกงำนนักศึกษำ โดยตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับด้วยแหล่งข้อมูลกำรฝึกงำน นักศึกษำฝึกงำน โครงงำนนักศึกษำว่ำตรง
กับสำขำวิชำชีพหรือไม่ ท ำให้มั่นใจว่ำผลลัพธ์เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรประกันคุณภำพจริง 
   ๕) เทคนิคกำรเก็บข้อมูลระหว่ำงตรวจเยี่ยมในกำรตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ คณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในควรบันทึกข้อมูลที่ค้นพบจำกกำรประเมิน เพื่อเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงในกำรสรุปผลกำรประเมิน  กำรบันทึกข้อมูลที่
ค้นพบ ควรจดบันทึกไว้โดยทันที เพ่ือให้ข้อมูลมีควำมแม่นย ำและสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รำยละเอียด
ที่ควรบันทึกประกอบด้วยวัน เวลำ สถำนที่ ชื่อผู้รับกำรสัมภำษณ์ รำยละเอียดของกิจกรรมในพื้นที่ ชื่อเอกสำร กระบวนกำร
ของกำรปฏิบัติงำน และผลลัพธ์จำกงำน 
  ๖.๑.๒ กำรอ่ำนและวิเครำะห์รำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
    ๑) กำรอ่ำนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
 กำรอ่ำนรำยงำนกำรประเมินตนเอง ต้องอ่ำนอย่ำงละเอียด วิเครำะห์และบันทึกในรำยละเอียด ที่จะเอ้ือต่อกำรประเมิน
ภำคสนำม แต่ไม่มำกและละเอียดจนเกินควำมจ ำเป็น และบันทึกด้วยภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย ดังนี้ 
     (๑) อ่ำนให้เห็นภำพรวมของรำยงำน ๑ รอบ เพ่ือควำมเข้ำใจภำพรวมของหลักสูตร 
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    (๒) อ่ำนโดยละเอียดในแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือทรำบผลกำรปฏิบัติงำน จุดแข็ง วิธีปฏิบัติ
ที่ดีหรือนวัตกรรมจุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
     (๓) บันทึกจุดที่ไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัยที่พบในแบบรำยงำน กำรประเมินตนเองเพ่ือ
ยืนยันข้อเท็จจริงต่อไป 
     (๔) อ่ำนวิเครำะห์โดยให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์กำรประเมิน 
    ๒) เทคนิคกำรวิเครำะห์รำยงำน 
 กำรวิเครำะห์รำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ต้องอ่ำนอย่ำงละเอียดและวิเครำะห์ ซึ่งในกำร
วิเครำะห์รำยงำนต้องวิเครำะห์ควำมสอดคล้องและเนื้อหำ ดังนี้ 
     (๑) ตรวจสอบควำมครบถ้วนของหัวข้อในรำยงำน ตั้งแต่ ปก ค ำน ำ สำรบัญ ผลกำร
ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยใน รำยละเอียดในแต่ละตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบ จุดเด่น วิธีกำรปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรม จุดที่ควรปรับปรุง แผนและเป้ำหมำยกำรพัฒนำในปีต่อไป และเอกสำรสนับสนุนต่ำง ๆ  
     (๒) ตรวจสอบและวิเครำะห์รำยงำน 
    - มีควำมครบถ้วนและชัดเจนของข้อมูลตำมตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมินของสถำบัน 
    - มีควำมสอดคล้องของผลกำรด ำเนินงำน และเอกสำรสนับสนุนหรือหลักฐำนอื่น ๆ ที่
อ้ำงอิง 
    - มีเอกสำรสนับสนุนหรือหลักฐำนอ้ำงอิงที่เพียงพอและเชื่อถือได้ 
    - แผนและกำรด ำเนินงำนตอบสนองหรือสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์และ
จุดเน้นของหลักสูตร 
 ๖.๑.๓ วิธีกำรสืบค้นข้อมูลเพื่อกำรประเมินคุณภำพ 
    ๑) สืบค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลที่ต้องกำร  และตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 
    ๒) สืบค้นจำกเอกสำรรวมถึงงำนวิจัยของสถำบัน เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลใน SAR หำกยังมี
ประเด็นใด ที่เอกสำรอ้ำงอิงให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ต้องค้นหำเพ่ิมเติมจำกบันทึก หรือร่องรอยที่หน่วยงำน
รวบรวมไว้ 
    ๓) สืบค้นจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือค้นสภำพควำมเป็นจริงจำกผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่หรือผู้
ที่รับผิดชอบในกิจกรรมนั้น เพ่ิมเติมจำกฐำนข้อมูลและเอกสำรอ้ำงอิง หำกผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในมีกำรเตรียมกำรที่
ดีก่อนกำรสัมภำษณ์ จะท ำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงและม่ันใจในหลักฐำนเอกสำรที่ปรำกฏ 
    ๔) สืบค้นจำกกำรสังเกต กำรปฏิบัติงำนจริง โดยปกติกำรสังเกตจะท ำให้ผู้ประเมินได้รับข้อมูลที่
เป็นจริง กำรสังเกตอำจจะใช้ควบคู่กับกำรสัมภำษณ์ และกำรศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร 
    ๕) สืบค้นจำกกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง สถำนประกอบกำรและชุมชน เพ่ือ
ยืนยัน สภำพควำมเป็นจริงและได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 

 ๗. กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับปริญญำตรี ระดับหลักสูตร 
  ๗.๑.1 วิเครำะห์และสรุปผลกำรประเมินเพ่ือเขียนรำยงำน 
   1) วิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของหลักสูตรสอดคล้องกับปรัชญำ เป้ำประสงค์และแผนงำน
ตำมท่ีก ำหนดไว้ 
   ๒) วิเครำะห์ระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจและจุดเน้นของหลักสูตร 
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   ๓) วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบเป็นไปตำมเกณฑ์และได้มำตรฐำน 
   ๔) วิเครำะห์จุดแข็ง วิธีกำรปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนเสนอแนวทำงกำร
เสริมจุดแข็งและพัฒนำจุดที่ควรปรับปรุง เพ่ือให้หลักสูตรสำมำรถน ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
 
  ๗.๑.๒ เขียนรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   ๑) กำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในจะต้องสอดคล้องตำม
วัตถุประสงค์ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและหำหลักฐำน
ประกอบพร้อมทั้งมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวบ่งชี้อย่ำงครบถ้วน 
   ๒) กำรเขียนรำยงำนจะต้องเป็นกำรเขียนตำมสภำพข้อเท็จจริง โดยสรุปประเด็นสั้นๆ ได้ใจควำม
ชัดเจนพร้อมทั้งอ้ำงอิง 
   ๓) รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในประกอบด้วย รำยนำมคณะผู้ประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในวิธีกำรประเมิน ผลกำรประเมิน จุดเด่น วิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม จุดที่ควรปรับปรุงแต่ละ
องค์ประกอบ ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำของแต่ละหลักสูตร 
   ๔) ส่งรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหลักสูตรให้กับผู ้เกี ่ยวข้องใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

แผนภำพที่ ๓  สรุปขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลังกำรตรวจเยี่ยม 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จ ำนวน ๖ 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๑   กำรก ำกับมำตรฐำน 
องค์ประกอบที่  ๒  บัณฑิต 
องค์ประกอบที่  ๓  นักศึกษำ 
องค์ประกอบที่  ๔   อำจำรย์ 
องค์ประกอบที่  ๕   หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน  

วเิคราะห์  และสรุปผลการประเมินโดย

พจิารณาแต่ละองค์ประกอบ 

วเิคราะห์จุดแข็ง วธีิปฏิบัติที่ด ี หรือ

นวตักรรมจุดที่ควรปรับปรุง  และให้

ข้อเสนอแนะ 

จัดท ารายงานผลการประเมินฉบับ

สมบูรณ์  และส่งให้หน่วยงานรับทราบ 

หน่วยงานน า                   

ผลการประเมนิไป

ปรับปรุงพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง 



25 
 

องค์ประกอบที่  ๖  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

        องค์ประกอบที่ ๑ กำรก ำกับมำตรฐำนเป็นองค์ประกอบที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติและเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี ๑ ตัวบ่งชี้ หำกผลกำรด ำเนินกำรไม่
เป็นไปตำมเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่ำหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มำตรฐำน” และมีค่ำคะแนนเป็น “ศูนย์” แต่หำกหลักสูตรนั้นมีผลกำร
ด ำเนินกำรผ่ำนทุกเกณฑ์ถือว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และจะมีกำรประเมินคะแนนคุณภำพของหลักสูตร ใน
องค์ประกอบที่ ๒-๖ ดังตำรำง 

ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ

ที ่
คะแนนผ่ำน 

จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
๐.๐๑-๒.๐๐         
ระดับคณุภำพน้อย 
๒.๐๑-๓.๐๐   
ระดับคณุภำพปำนกลำง 
๓.๐๑-๔.๐๐  
ระดับคณุภำพด ี
๔.๐๑-๕.๐๐  
ระดับคณุภำพดีมำก 

๑ ไม่ผำ่นกำรประเมิน หลักสตูรไม่ได้มำตรฐำน 

๒ 
คะแนนเฉลีย่ 
ของทุกตัวบ่งช้ี 

ในองค์ประกอบท่ี 
๒-๖ 

๕ 
- - ๒.๑,๒.๒, 

๒.๓,๒.๔,๒.๕ 
  

๓ ๓  ๓.๑,๓.๒ ๓.๓   
๔ ๓ ๔.๒ ๔.๑ ๔.๓   
๕ ๔  ๕.๑,๕.๒,๕.๓ ๕.๔   
๖ ๑  ๖.๑    

รวม  ๑๖ ๑ ๗ ๘   
ผลกำรประเมิน      
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แบบฝึกปฏิบัต ิ
ค ำสั่ง   ถ้ำท่ำนเป็นผู้ประเมินภำยในโดยต้นสังกัดและท ำกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร 
          ในองค์ประกอบที่ ๑ ท่ำนจะตรวจสอบข้อมูลเอกสำรหลักฐำนได้จำกแหล่งใดบ้ำง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี 
และบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๘ 

๑. จ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน มี ไม่มี เอกสำร/หลกัฐำน 
๑. จ ำนวนอำจำรย ์
    ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตร   

- ไม่น้อยกว่ำ ๕ คน  
 

 
- …………………………………… 

- …………………………………… 

- …………………………………… 

- เป็นอำจำรย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเพียง ๑ หลักสูตรเท่ำน้ัน  
 

 

- ประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำม
หลักสตูรนั้น 

 
 

 

สรุป มี   

๒. คุณสมบัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน มี    ไม่มี เอกสำร/หลกัฐำน 
๒. คุณสมบตั ิ
    อำจำรย์ 
    ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตร   

- คุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือต ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร   
  ไม่น้อยกว่ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ในสำขำท่ีตรงหรือ 
  สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอน  

 

 
- …………………………………… 

- …………………………………… 

- …………………………………… - มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย ๑ รำยกำรในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง 

 
 

- อำจำรย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
  จ ำนวน ๒ ใน ๕ คน ต้องมีประสบกำรณ์ในดำ้นกำรปฏิบัติกำร 

 
 

สรุป มี   
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับสถำบัน 
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ชื่อหน่วย     กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัสถำบัน 

สำระส ำคัญ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน เป็นกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน

ตามกรอบการประกันคุณภาพของสถาบันตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นการประเมินและเกณฑ์การประเมิน 
โดยการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันตามวิธีการและขั้นตอนเพ่ือยืนยันการด าเนินการ
ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน   

วัตถุประสงค ์
1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน   
2) สามารถวิเคราะห์และสรุปผลการการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน   
3) มีความรอบคอบในการการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน   

เนื้อหำ 
๑. แนวคิดและควำมส ำคัญของกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้
เสรีภาพทางวิชาการ (Academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (Institutional autonomy) 
และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
(Accountability) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบัน  การอาชีวศึกษาแต่ละแห่งและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีหน้าที่  ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้  

๑.๑ ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าด้วยการประเมินคุณภาพการศึกษา  

ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ  ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่ หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา   



30 
 

เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงาน      
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา 
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ให้มั ่นใจว่าสถาบันการอาชีวศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และตัวบ่งชี้
การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบันโดยมีหลักการส าคัญในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้  

๑.๑.๑ ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาก าหนดระบบการประกัน
คุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใน สาขาวิชาที่เปิดสอน โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
อย่างน้อย ๔ ด้าน คือ (ก) หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ (ข) อาจารย์ ทรัพยากรและการสนับสนุน (ค) วิธีการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล (ง) ผู้ส าเร็จการศึกษา 

๑.๑.๒ เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า และกระบวนการซึ่งสามารถ
ส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๑.๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ ประกอบด้วย การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

1) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน  จะมุ่งไปที่ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพ่ือให้สามารถ ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

๒) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันเป็นการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการ
ของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันที่ต้องการ ให้หลักสูตรและสถาบัน
พัฒนาตามศักยภาพ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ  

๑.๑.๔ ให้อิสระกับสถาบันการอาชีวศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
๑.๑.๕ เชื่อมโยงกับนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และประกาศคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๒ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  และรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากหน่วยงานการประเมินที่สถาบันเลือกใช้  

๑.๒ มำตรฐำน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภำพ 
มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา

ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
อีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษ าแห่งชาติ มาตรฐาน
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การอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ที่ก าหนดไว้ ๔ ด้าน คือ (ก) หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ (ข) อาจารย์  ทรัพยากรและการสนับสนุน 
(ค) วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล (ง) ผู้ส าเร็จการศึกษา โดยก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ 
ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้  

๑.๒.๑ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 
๕ ระดับคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่า  ผลการด าเนินงาน 
ได้กี่ข้อได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน 
และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่หลักสูตรหรือสถาบันด าเนินการ และกรรมการประเมิน (Peer review) 
จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้น ๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน  โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – ๕  

๑.๒.๒ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 
๑ ถึง ๕ โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) 
เป็นคะแนน ท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้  จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็น
คะแนนเต็ม ๕ ไว้ คณะกรรมการพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
และสถาบัน เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาต่าง ๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการจัดท าระบบการประกัน
คุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับ ดูแลของสภาสถาบันการอาชีวศึกษา โดยจะสอดรับ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) มาตรฐานด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน (๒) มาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม (๓) มาตรฐานด้านบริการวิชาการ (๔) มาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (๕) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ซึ่งการประกันคุณภาพในระดับสถาบันจะครอบคลุม
พันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมดซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้น  

๑.๓ กลไกกำรประกันคุณภำพ 
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ  ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ

และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื ่องคือคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน         
ที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ  
โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ
พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม และสถาบันมีระบบคุณภาพที่ใช้โดยสามารถ
เชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล หลักสูตร ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยจัดท าคู่มือ
คุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงาน คณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดัน      
ให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ   

๑.๔  ระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ 
 การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด และวิเคราะห์

ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูล  และระบบสารสนเทศที่
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เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถ
เรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกข้ันตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการ ปรับปรุงและพัฒนา  

๑.๕ ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีมติ “ให้ส่วนราชการ

และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาน ามาตรฐานการศึกษาของชาติไปเป็นกรอบในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมก ากับดูแล การตรวจสอบ 
การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา” การจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้ด าเนินการตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน     
การอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการอาชีวศึกษา ได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้มีความทัดเทียมกัน
และพัฒนา  สู่สากลซึ่งท าให้สถาบันการอาชีวศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวและต่อเนื่อง
ในทุกระดับการศึกษา ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.  ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และการประกันคุณภาพ การศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ ๑  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
        
 
        

            1                                                                

แผนภำพที่ ๑ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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๑.๖ ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและกำรประเมินคุณภำพ    
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายใน จึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
ที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่าง การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจาก แผนภาพที่ ๒  

แผนภำพที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

จากแผนภาพที่ ๒ จะเห็นว่า เมื่อสถาบันการอาชีวศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้วก็จ าเป็นต้อง
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน เอกสารอ้างอิงการประเมินตนเอง 
การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือน าเสนอสภาสถาบัน/ หน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยง  ระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน
และรายงานต่อต้นสังกัดเมื่อสิ้นปีการศึกษา ดังนั้น สถาบันการอาชีวศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบัน ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน เพ่ือการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม  

 
๒. กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันต้องครอบคลุมทั้งระบบ คือ ปัจจัยน าเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) ซึ่งสามารถส่งเสริมการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริมสนับสนุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษา
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อย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ ตลอดจนความมีอิสระในการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
ตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาและสถาบัน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบันจ านวน ๕ มาตรฐาน ๑๕ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ด้านผลลัพธ์ผู ้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ  

 

๒.๑ กระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
    เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) 
การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนมาใช้เป็นข้อมูล 
ในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ในแต่ละปีการศึกษา  

    D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ ๑ ถึงเดือนที่ ๑๒ 
ของปีการศึกษา (เดือนพฤษภาคม – เมษายน ปีถัดไป) 

    C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  
ของปีการศึกษาถัดไป 

    A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร 
และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณ
ส าหรับปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้  

๒.๒ วิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในก าหนดไว้ดังนี้ 

           ๒.๒.๑ สถาบันการอาชีวศึกษาวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 
          ๒.๒.๒ สถาบันการอาชีวศึกษาเก็บข้อมูลระยะ ๑๒ เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้ และให้มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีท้ังระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน  
          ๒.๒.๓ หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร 
           ๒.๒.๔ สถาบันการอาชีวศึกษาน าผลการประเมินระดับหลักสูตร มาสรุปผลการประเมินและจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองระดับสถาบัน 
           ๒.๒.๕ สถาบันการอาชีวศึกษายืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน พร้อมน า
ผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป  
           ๒.๒.๖ ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานแผนปฏิบัติ
การประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 
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           ๒.๒.๗ ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัดภายใน ๑๒๐ วัน นับจาก
สิ้นปีการศึกษา 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ตามล าดับ โดยสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
และส่งผลการประเมินให้ต้นสังกัดทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ๑ ชุด อาจด าเนินการ
ประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน 

ส าหรับแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบันโดยต้นสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาต้องด าเนินการเป็นประจ าทุกปี โดยสถาบันการอาชีวศึกษาคัดกรองผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและผ่านการอบรมจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร และระดับสถาบันของต้นสังกัด เพ่ือท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดต่อไป   

๒.๓ กรอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

จ านวน ๕ มาตรฐาน ๑๕ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริหารวิชาการ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการประกอบด้วย มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา
และเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
มำตรฐำนที่ ๑ 
ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 
เป็นบุคคลที่มคีวามรู ้
ความสามารถ  
และความรอบรูด้้านต่าง ๆ 
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑   
และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
ประกอบด้วย ๗  ตัวบ่งช้ี 

๑.๑  ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสตูร 
ที่สถาบันรับผิดชอบ 

๑.๒  คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
       คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
       พ.ศ.2561 และเกณฑ์มาตรฐาน 
       คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปรญิญาตร ี
       สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบตัิการ 
       พ.ศ.2562 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินคณุภาพบัณฑิตจากผู้ใช้
บัณฑิตและผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกหลักสูตรในสถาบัน 
 

๑.๓  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม 
       และงานวิจัยของนักศึกษาและผูส้ าเร็จ 
       การศึกษา 

ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวตักรรม  
และงานวิจัยของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษา 

๑.๔  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน 
ที่ประเมิน มาตรฐานวิชาชีพผ่านใน 

        ครั้งแรก 

ร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน 
ที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก 

๑.๕  นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน 
       ที่สอบผ่านสมิทธภิาพทาภาษาอังกฤษ  
       ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน 
ที่สอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 
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 ๑.๖ นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน 
      ที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐาน 
      ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน 
ที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

๑.๗ นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝัง 
      จิตส านึกต่อสาธารณะ เสรมิสร้าง 
      การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจติส านึก
ต่อสาธารณะ เสรมิสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

มำตรฐำนที่ ๒ 
ด้ำนกำรวิจัย 
และนวัตกรรม 
ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งช้ี 

๒.๑ ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนา 
      งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
      เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
 

๒.๒ เครือข่ายความร่วมมือการสนบัสนุน 
      งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
      เทคโนโลยีและนวตักรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน  ๕ ข้อ 
 

๒.๓  ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์
       ประจ าสถาบัน 

ร้อยละของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
สถาบัน 

มำตรฐำนที่ ๓ 
ด้ำนกำรบริกำรวชิำกำร 
ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งช้ี 

๓.๑  การบริการวิชาการแก่สังคม    เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 
 

มำตรฐำนที่ ๔ 
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและ
ควำมเป็นไทย 
ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งช้ี 

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศาสนา   
      ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้ม 

เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 
 

มำตรฐำนที่ ๕ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งช้ี   

๕.๑ การบริหารงาน ตามพันธกิจ  
      เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ข้อ 

๕.๒ ความร่วมมือกับภาคประกอบการ เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 

๕.๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 
รวม ๑๕ ตัวบ่งชี้ 

(ศึกษาเพิ่มเติม  จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ  น. ๖๗ - ๑๐๑) 

๒.๔ ขั้นตอนและวิธีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน 
๒.๔.๑. ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่ก าหนดคุณภาพและความถูกต้อง
ของผลการประเมิน ซึ ่งจะน าไปสู่การยอมรับของผู้ถูกประเมินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในทิศทางที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดกิจกรรมในขั้นตอนการตรวจประเมินส่วนใหญ่จะด าเนินการ
โดยคณะผู้ตรวจประเมิน ซึ่งจะมีลักษณะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการใช้วิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง 
เป็นความจริง ถูกต้องไม่บิดเบือน อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือจากสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นปัจจัยที่จะท าให้
การตรวจประเมินด าเนินไปด้วยความราบรื่นมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของการตรวจประเมิน ซึ่งสามารถแบ่งกิจกรรม
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ที่จะต้องด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน คือ ก่อนการตรวจประเมิน ระหว่างการตรวจประเมิน และหลังการตรวจประเมิน 
ดังอธิบายต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ ก่อนกำรประเมิน 
๑) กรรมการตรวจประเมินการศึกษาภายใน ทุกคน ควรศึกษาเอกสารข้อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ

และคุณภาพ (Common data set : CDS) รายงานการประเมินตนเองของล่วงหน้า ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
เช่น ได้จัดให้มีการก าหนดปรัชญา ความมุ่งหมายและแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างไร และท าความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับขอบข่ายและรูปแบบการประเมิน 

๒) ประชุมคณะกรรมกรรมการตรวจประเมิน เพ่ือพิจารณามอบหมายงานรับผิดชอบให้กับ
กรรมการแต่ละคน พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาที่ได้ศึกษามาร่วมกัน เพ่ือใช้ประกอบการประเมิน 

๓) จัดเตรียมเครื่องมือ หารือ ถึงวิธีการตรวจสอบแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น สังเกต - สัมภาษณ์ - 
สอบถาม ศึกษาเอกสาร (ใคร – ท าอะไร - อย่างไร – เมื่อไหร่ - ที่ไหน - ท าไม)  

๔) ประสานงานกับสถานศึกษาก่อนการประเมิน เพื่อเตรียมการตรวจประเมินโดยอาจจะ
ร่วมวางแผนกับผู้บริหารสถานศึกษา และให้สถานศึกษาเตรียมเอกสาร สารสนเทศเกี่ยวกับสถานศึกษาล่วงหน้า 
มีขั้นตอนการประสานดังนี้ 

(๑) ประสานงานกับคณะผู้บริหารของสถานศึกษา เพ่ือชี้แจงเป็นเบื้องต้นให้เข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการตรวจประเมินภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผลการประเมิน
ในรายละเอียดของกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนการสอน เช่น จะใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างไร 
รวมทั้งเครื่องมือการประเมิน เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การสัมภาษณ์ การสังเกตการปฏิบัติงาน การตรวจ
ผลงาน และการศึกษาข้อมูลอื่น ๆ  ที่ผู้ประเมินจะต้องด าเนินการในสถานศึกษา 

(๒) ก าหนดตารางการตรวจประเมินที่สะดวก ให้มีเวลาและโอกาสพูดคุยกับผู้บริหาร
และคณะครูในสายงาน และแผนกวิชาต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและบรรลุข้อตกลงร่วมกัน 

(๓) ติดต่อเตรียมการด้านที่พักและยานพาหนะในการเดินทางของคณะผู้ตรวจประเมิน  
 (๔) ก่อนการตรวจประเมินสถานศึกษา ควรจัดประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของสถานศึกษา
เตรียมรับการตรวจประเมิน เพื่อซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจประเมินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
และเตรียมการเรื่องการตรวจประเมินให้เรียบร้อย 

ขั้นตอนที่ ๒ ระหว่ำงกำรตรวจประเมิน 
1) กิจกรรมการปฏิบัติงาน 

(๑) ให้สถานศึกษาน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา และความพร้อมที่จะรับการประเมิน
     (2) คณะผู้ประเมิน ชี้แจงให้บุคลากรของสถานศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจ
ประเมินภายในโดยต้นสังกัด ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่คณะผู้ตรวจประเมินอาจจะต้องศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานศึกษา โดยน าความรู้ และข้อมูลที่ได้รับจากสารสนเทศ ที่สถานศึกษาได้รายงานก่อนการตรวจประเมิน 
ประกอบการอภิปรายร่วมกับบุคลากรของสถานศึกษา ประการส าคัญที่สุด คือ ต้องแสดงความจริงใจ แม้กระทั่งในเรื่อง
สวัสดิการ ความเป็นอยู่ของนักเรียน และบุคลากรอ่ืน ๆ เพ่ือความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างการตรวจประเมิน 
ซึ่งคณะผู้ตรวจประเมินควรขอดูเอกสารตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

- หนังสือแนะน าสถานศึกษา หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 
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- แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา หรือเอกสารในลักษณะเดียวกัน 
- หลักสูตร ตารางสอน แผนการสอนและเอกสารหลักสูตรต่าง ๆ  
- รายงานเกี่ยวกับการก ากับ ติดตาม และประเมินผลแผนงาน/โครงการของสถานศึกษา 
- รายงานการประชุมองค์กรต่าง ๆ เช่น การประชุมกรรมการสถานศึกษา บุคลากร

ของสถานศกึษา ฯลฯ ที่เป็นปัจจุบัน 
- รายงานประจ าปีปัจจุบันที่เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครองหรือสาธารณชน 
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในปีที่ผ่านมา 
- รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดในปีที่ผ่านมา 
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. 
- เอกสารนโยบายอ่ืน ๆ  
- ตารางการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
- สารสนเทศอ่ืน ๆ  
- ฯลฯ 
ทั้งนี้สถานศึกษาไม่จ าเป็นต้องจัดท าเอกสารขึ้นเพื่อการตรวจประเมินโดยเฉพาะ 

แต่จะต้องเป็นเอกสารที่ได้จากการปฏิบัติงานตามปกติของสถานศึกษา 
(๓) ก ากับตรวจประเมินผลตามมาตรฐานที่ก าหนด ตามที่ได้วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันไว้ 
(๔) สังเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมิน 
(๕) รายงานผลการตรวจประเมินภายในให้สถานศึกษาทราบด้วยวาจา 

๒) ข้อค านึงระหว่างการตรวจปฏิบัติ 
(๑) ปรับสภาพและบรรยากาศของการตรวจประเมินให้ดีอยู่เสมอ 
(๒) มีการประสานงานเพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
(๓) คงสภาพของการสื่อสารที่ดี ท าความเข้าใจและร่วมมือประสานงานกันตลอดเวลา 
(๔) ติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร และผู้ประสานงานของสถาบันอย่างสม่ าเสมอ 
(๕) ในการประชุมคณะกรรมการ หรือบุคลากรของสถาบันแต่ละครั้ง ในช่วงเวลาการตรวจประเมิน 

คณะผู้ตรวจประเมินจะต้องร่วมประชุมด้วยความตั้งใจ สนใจทุกครั้ง 
(๖) การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตกระบวนการเรียนการสอน   

การสัมภาษณ์ การตรวจสอบผลงานของนักเรียน ตลอดทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ จะต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและครอบคลุม
กิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารจัดการทั้งหมดของสถาบัน อีกทั้งจะต้องแน่ใจว่าไม่มีการมองข้ามบางสิ่งบางอย่างไป 

(๗) การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เป็นการประสานความร่วมมือ และการช่วยเหลือกับของทุก  ๆฝ่าย 
(๘) คณะผู้ตรวจประเมินต้องระลึกเสมอว่า จุดเน้นของคุณภาพสถาบัน คือการด าเนินงาน

บรรลุผลตามการเรียนรู้ที่สถาบันก าหนด และมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด 
(๙) การประเมินจะต้องพิจารณากระบวนการปรับปรุงพัฒนาสถาบันที่ก าลังด าเนินอยู่ 
(๑๐) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้ประเมินจะต้องไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน 

แตต่้องค านึงถึงความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น และหลักฐานที่ถูกต้อง 



39 
 

(๑๑) การประเมินทุกอย่างใช้วิธีการตรวจสอบ หรือท าความเข้าใจกับข้อมูลเพ่ิมเติมจาก           
คณะบุคลากรในสถาบัน สถานศึกษา และสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน  

(๑๒) พยายามท าให้ครู อาจารย์ แต่ละคนเข้าใจว่า การเยี่ยมห้องเรียน หรือการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนการสอน เป็นการสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนในภาพรวมมากกว่าที่จะประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นรายบุคคล 

(๑๓) กรอบของค าถามส่วนใหญ่ ควรจะมีลักษณะปลายเปิดทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงการน าเสนอ 
หรือก าหนดกรอบแนวคิด ให้ตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่ง 

(๑๔) ในการสัมภาษณ์ สนทนา หรือสอบถาม ควรจัดเวลาให้พอเพียง ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ค าตอบ    
ที่สมบูรณ ์เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 

(๑๕) ผู้ตรวจประเมิน ควรตระหนักในความส าคัญของการเป็นผู้ฟังที่ดี และพยายามหลีกเลี่ยง
การสนองตอบ 

(๑๖) ไม่ควรปล่อยให้กลุ่มบุคคล หรือบุคคลมาด าเนินการใด ๆ ที่ท าให้การประเมินของ
คณะผู้ตรวจประเมิน เบี่ยงเบนไปจากแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 

(๑๗) หลีกเลี่ยงการเจรจาหรือต่อรองใด ๆ ที่ท าให้การสรุปผลการตรวจประเมินคลาดเคลื่อน   
ไปจากข้อมูลและสภาพความเป็นจริง 

(๑๘) เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว คณะผู้ตรวจประเมินควรน าผลหรือข้อมูลที่ได้ทั้งหมด 
ไปอภิปรายร่วมกันในคณะผู้ตรวจประเมิน เพ่ือสังเคราะห์ผลตามเกณฑ์ของแต่ละมาตรฐานที่ก าหนด และสรุปผลการ
ประเมิน 

(๑๙) กระตุ้น ส่งเสริมให้สถาบัน ติดตามผลการปรับปรุงพัฒนาสถาบันตามข้อมูลที่ได้
จากการประเมิน 

ขั้นตอนที่ ๓ หลังกำรตรวจประเมิน 
ผู้ประเมินจัดท าสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต้นสังกัดภายใน ๗ วัน 

หลังจากการตรวจประเมินเสร็จสิ้น โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) กรรมการแต่ละท่านรวบรวมข้อมูล/สรุปผลการประเมิน ส่งให้ประธานกรรมการ 
๒) ประชุมสังเคราะห์ข้อมูลที ่ได้จากการตรวจประเมินเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในภาพรวม 

เพ่ือสรุปผลการประเมิน 
๓) เอกสารรายงานผลการประเมิน ประกอบด้วย 

(๑) สรุปผลการตรวจประเมิน 
(๒) ข้อมูลประกอบอื่น ๆ ได้แก่ 

- วันที่ตรวจประเมิน 
- รายชื่อคณะผู้ตรวจ (ระบุประธานและเลขานุการ คณะกรรมการ) 
- ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 

๔) น าส่งเอกสารร่างรายงานผลการประเมินให้แก่สถาบันพิจารณาตรวจสอบโต้แย้ง และ/หรือ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายใน ๓ วัน นับจากวันที่สถาบันได้รับร่างรายงาน 
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๕) น าส่งเอกสารรายงานผลการประเมินถึงส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายใน ๗ วัน 
หลังจากวันตรวจประเมิน 

๒.๔.2. ระยะเวลาในการตรวจประเมินภายในสถาบัน 
ใช้เวลาในการตรวจประเมินภายในสถาบันการอาชีวศึกษา ๑ – ๓ วัน ส าหรับการตรวจประเมิน

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

กระบวนการตรวจประเมินทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นแนวปฏิบัติที่ส าคัญส าหรับคณะผู้ตรวจประเมินในการด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ท าให้สามารถสรุปข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ต้องการ ดังแสดงรายละเอียดของขั้นตอนการตรวจประเมิน 
ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลังการตรวจประเมิน (10) กรรมการสรุปผลการประเมนิส่วนท่ีรับผดิชอบ 

(11) ประชุมสังเคราะห์ข้อมลูที่ไดจ้ากการตรวจประเมินเพื่อจัดท ารายงานการตรวจประเมิน  

(12) เสนอรายงานการตรวจประเมินต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายใน 7 วัน 
หลังจากวันตรวจประเมิน 

 ระหว่างการตรวจ
ประเมิน  

(5) คณะกรรมการตรวจประเมินตามแผนท่ีก าหนดร่วมกับสถานศึกษา 

(6) เก็บข้อมูลตามมาตรฐานท่ีได้รบัมอบหมาย (ตามแผน) โดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ แบบบันทึก 
เอกสาร (แบบทดสอบ ผลงาน แผนการสอน  คู่มือครู ) ฯลฯ 

(7) ประชุมกรรมการทั้งคณะเพื่อรายงานผลการปฏิบตัิงาน และประมวลผลข้อมลู 

(8) สรุปผลการประเมินจากข้อมูลหลักฐานเปรียบเทียบข้อค้นพบกับเกณฑ์ 

(9) รายงานผลการประเมินให้สถาบันทราบด้วยวาจา 

 (1) ศึกษาข้อมูลจาก SAR 

(2) ร่วมกันวิเคราะห์ SAR 

(3) ประธานประชุมแบ่งงานการตรวจประเมิน 

(4) ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมนิเพื่อทบทวนประเด็น/ค าถามและวิธีการ
เก็บข้อมูลจดัเตรียมเครื่องมือ/ร่างตารางการตรวจประเมิน 

ประธาน/เลขานุการตดิต่อสถานศกึษาร่วมจัดท าแผนการ
ตรวจประเมินและนดัหมายบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ก่อนการตรวจ
ประเมิน 
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๒.๕ กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับสถำบัน 
ผู้ประเมินคุณภาพภายในการศึกษาระดับสถาบันโดยต้นสังกัดจะสามารถสะท้อนการประกันคุณภาพภายใน   

ทั้ง ๓ ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพได้ ผู้ประเมินต้องมีความรู้ใน ๓ เรื่อง 
ดังนี้ 

๑) แนวปฏิบัติของสถาบันตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
๒) วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการน าเสนอของสถาบันและรายงานการประเมินตนเอง 
๓) มิติของการประเมิน ๓ มิติ คือ ความตระหนัก ความพยายาม และผลสัมฤทธิ์ 
 

๒.๕.๑ แนวทางการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง 
ผู้ตรวจประเมินควรศึกษารายงานประเมินตนเองของสถาบันและวิเคราะห์รายละเอียดต่าง ๆ ที่สถาบัน

ได้น าเสนอมาในรายงาน เพ่ือดูความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่องรอยหลักฐานตามที่ได้ระบุไว้ตามตัวบ่งชี้ โดยเขียนสรุปสาระ
โดยรวมเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  แล้วก าหนดประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ แหล่งข้อมูล  
วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูล ตามแนวทางที่จัดท าข้ึน ดังตัวอย่าง  
 
ตัวอย่ำง กำรวิเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเอง  
มาตรฐานที่.............................. 
ตัวบ่งช้ี.................................... 
สำระสรุปโดยรวมจำกรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำบัน 

ความตระหนัก/ความพยายาม 
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................... 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนบัน 

⃝  ๕  คะแนน     ⃝  ๔  คะแนน    ⃝  ๓ คะแนน    ⃝  ๒  คะแนน    ⃝  ๑  คะแนน    
 

ประเด็นค ำถำมขข้อสงสัยขแหล่งตรวจสอบข้อมูล 
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... 
๒.๕.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 

 หลังจากวิเคราะห์ผลการประเมิน จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผู้ประเมินต้องร่วมกัน
ก าหนดประเด็น/รายการข้อมูล  ที่จะต้องรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ระหว่างการตรวจเยี่ยมว่าต้องการข้อมูล
หลักฐานใดเพ่ิมเติม และจะได้ข้อมูลหลักฐานดังกล่าวอย่างไร จากใคร จ าเป็นต้องใช้เทคนิคในการรวบรวมข้อมูลอะไร
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูล หลักฐาน ที่มีคุณภาพเที่ยงตรงและชี้วัดได้จริง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
ทั้งความรู้ประกอบกับประสบการณ์ วิจารณญาณ ความเที่ยงตรง ความเป็นกลาง และความยุติธรรมในการวิเคราะห์ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ สามารถสะท้อนสภาพที่เป็นจริงและเหมาะสม
กับการสรุปผลการประเมิน 

๒.๕.๓ เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูลในลักษณะของการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้ประเมินจ าเป็นจะต้องรู้เทคนิควิธี    

ที ่เหมาะสมกับข้อมูลและสภาพการณ์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล การรวบรวมข้อมูล          
ได้หลากหลายวิธี ทั้งการสังเกต การสัมภาษณ์ การจัดสนทนากลุ่ม การศึกษาจากเอกสาร บันทึก การให้ตอบแบบสอบถาม 
หรือการทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องผสมผสานวิธีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพนั้น จะต้องมีการตั ้งประเด็นค าถาม การก าหนดผู ้ให้ข้อมูล การบันทึกข้อมูล การสร้างบรรยากาศ     
การสืบค้นเสาะหาและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องตรงประเด็นที่สุด ส าหรับการเก็บข้อมูล  
เชิงปริมาณนั้น ต้องรู้วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม และเครื่องมือนั้นก็ต้องมี
ความเที่ยงและความตรง 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงที่สุดและสามารถบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง 
ผู้ตรวจประเมินจะต้องใช้วิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลตามความเหมาะสม และรวบรวมข้อมูลจากบุคคลทุกฝ่าย
ของสถาบัน เช่น 

1) การพบปะกับบุคคลทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องของสถาบัน ผู้ปกครอง นักศึกษาและชุมชน 
2) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน ในห้องเรียน/นอกห้องเรียนและบรรยากาศโดยทั่วไป

ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน 
3) การสัมภาษณ์บุคคลทุกกลุ่ม และสังคมรอบข้างสถาบัน/สถานศึกษา 
4) การดูผลงานของนักศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แฟ้มพัฒนาการของนักศึกษา (Port-folio) 

ผลการสอบท่ีเน้นการปฏิบัติ (Performance based)  
5) การตรวจสอบข้อมูล จากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง 

แบบส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลชุมชน ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน แผนพัฒนาสถาบัน 
แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี ฯลฯ 
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ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการต่าง ๆ และจากบุคคลทุกกลุ่มระหว่างการตรวจประเมินนี้จะท าให้คณะผู้ตรวจประเมิน
สามารถสรุปภาพความเป็นจริงที่พบได้ ดังตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม 

ข้อมูลจำกกำรตรวจเยี่ยม (ตัวบ่งช้ีที่ 1) จำกกำรศึกษำเอกสำร 
ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง      ⃝ ที่สถานศึกษามีการปฏิบัติหรือมีเอกสารตามรายการที่ก าหนด 

๑.  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา 
      ⃝  ผ่าน   ⃝  ไม่ผ่าน   

๒. คุณสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ⃝  ผ่าน   ⃝  ไม่ผ่าน   

๓. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      ⃝  ผ่าน   ⃝  ไม่ผ่าน   

๔. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
      ⃝  ผ่าน   ⃝  ไม่ผ่าน   

๕. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
       ⃝  ผ่าน   ⃝  ไม่ผ่าน  
 
(รายละเอียดในการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน)  

 
 ๒.๕.๔.  แหล่งตรวจสอบข้อมูล 

     การศึกษารายละเอียดข้อมูลหลักฐาน  แหล่งตรวจสอบข้อมูล การเก็บข้อมูล  เพื่อช่วยให้การตรวจประเมิน
เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ สามารถน าข้อมูลมาสรุปผลการประเมินเพื่อยืนยันการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ระดับสถาบัน ผู้ประเมินควรพิจารณาจากรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

มำตรฐำนที่ ๑  ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ แหล่งตรวจสอบข้อมลู 
๑.๑  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

- ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
  ที่สถาบันรับผิดชอบ 

ตัวอย่ำงแหล่งตรวจสอบข้อมูล 
- ข้อมูลจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- คุณสมบัติผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
- การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 
  ทีก่ าหนด 
-แผนการบริหารหลักสูตรของสถาบันในอนาคต 
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ตัวบ่งชี้ แหล่งตรวจสอบข้อมลู 
๑.๒ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
      ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2561 และ 
      เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ 
      ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
      พ.ศ.2562 

- ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิต 
จากผู้ใช้บัณฑติและผู้มสี่วนได้เสียทุกหลักสูตร 
ในสถาบัน 

ตัวอย่ำงแหล่งตรวจสอบข้อมูล 
- การประเมินคุณภาพบัณฑิตทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 
- วิธีการเก็บข้อมูล สาระส าคัญหรือประเด็นค าถามในแบบสอบถาม 
- ความสอดคล้องของคุณภาพบัณฑิตกับอัตลักษณ์ของสถาบัน 
- แผนการปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตในอนาคต 

 

๑.๓ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยของ 
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
- ร้อยละของผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ 

         งานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวอย่ำงแหล่งตรวจสอบข้อมูล 
- จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรือ งานวิจัยของนักศึกษาและ 
  ส าเร็จการศึกษาที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนในลักษณะใดลักษณะหนึง่หรือ 
  ผ่านสื่อออนไลน์  
- การเผยแพร่ในระดบัสถาบัน ระดับชาติ ระดับความร่วมมือระหว่าง 
  ประเทศระดับภมูิภาคอาเซียน นานาชาติ 
- แผนงานส่งเสริมและแผนงานการปรับปรุงคณุภาพผลงานสิ่งประดษิฐ์  

  นวัตกรรมและงานวิจัยของนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศึกษา 
๑.๔ นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมิน 
      มาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก 

- ร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน 
  ที่ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก 

ตัวอย่ำงแหล่งตรวจสอบข้อมูล 
- ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรกของนักศึกษาทุกหลักสูตร 
- แผนการจัดการเรียนที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านมาตรฐานอาชีพ 
- แผนการและวิธีประเมิน 

๑.๕ นักศกึษาทุกหลักสูตรในสถาบันท่ีสอบผ่าน 
      สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือ 
      เทียบเท่า 
      - ร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน 
        ที่สอบผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ   
        B2 หรือเทียบเท่า 

ตัวอย่ำงแหล่งตรวจสอบข้อมูล 
- ผลการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือเทียบเท่าของ 
  นักศึกษาทุกหลักสูตร 
- แผนการจัดการเรียนที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
- แผนการและวิธีประเมิน 

๑.๖ นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่าน 
      การประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
      - ร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบัน 
        ที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานด้าน 
        เทคโนโลยดีิจิทัล 
 

ตัวอย่ำงแหล่งตรวจสอบข้อมูล 
- ผลการประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาทุกหลักสูตร 
- แผนการจัดการเรียนที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- แผนการและวิธีประเมิน 

๑.๗ นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก 
      ต่อสาธารณะ เสริมสร้างการเป็นพลเมือง 
      ที่เข้มแข็ง 
      - ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝัง 
        จิตส านึกต่อสาธารณะ เสริมสร้างการเป็น  

ตัวอย่ำงแหล่งตรวจสอบข้อมูล 
- ข้อมูลจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจติส านึกต่อสาธารณะ  
  เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
- แผนงานโครงการ/กิจกรรม และการประเมินโครงการ 
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        พลเมืองที่เข้มแข็ง 
 
มำตรฐำนที่ ๒ ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 

 
ตัวบ่งชี้ แหล่งตรวจสอบข้อมลู 

๒.๑ ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
      และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี และ 
      นวัตกรรม 
      - เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

ตัวอย่ำงแหล่งตรวจสอบข้อมูล 
- สถานศึกษามี ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานวิจัย การเผยแพร่    
  ผลงานทางวิชาการ  เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
- สถานศึกษาสนับสนุนห้องปฏิบัตกิาร ห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  
  หน่วยวิจัย ศูนย์เครื่องมือ ศูนย์ให้ค าปรึกษา 
- สถานศึกษามีห้องสมุด หรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย หรือ 
  ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
- สถานศึกษามีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย เช่น  
  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภยัใน    
  ห้องปฏิบัติการ 
- สถานศึกษามีการจดักิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจยั 
  หรืองานสร้างสรรคร์่วมกับภาคประกอบการ เช่น การจดัประชุมวิชาการ  
  การจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
- การจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรอื 
  ผลงานวิชาการ 
- การพัฒนาคณาจารย์และนักวิจัยโดยสร้างขวัญและก าลังใจและยกย่อง 

๒.๒ เครือข่ายความร่วมมือ การสนับสนุนงานวิจัย 
      และผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี และ 
      นวัตกรรม 
      - เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 

ตัวอย่ำงแหล่งตรวจสอบข้อมูล 
- สถาบันมีแผนงานการส่งเสริมความร่วมมือ การสนับสนุนงานวิจัย 
  และผลงานวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับ 
  ภาคประกอบการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
- สถาบันสร้างเครือข่ายลงนามความร่วมมือ การสนับสนุนงานวิจัย และ   
  ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับ 
  ภาคประกอบการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
- สถาบันมีการพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี และ 
  นวัตกรรมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันกับ 
  ภาคประกอบการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
- สถาบันมีการประเมินความส าเรจ็ของความร่วมมือ การสนับสนุน 
  งานวิจัยและผลงานวิชาการ เทคโนโลยแีละนวตักรรมระหว่าง 
  สถาบันกับภาคประกอบการ ท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
- สถาบันมีการปรับปรุงพัฒนาความร่วมมือ การสนับสนุนงานวิจัย และ 
  ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างสถาบันกับ 
  ภาคประกอบการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน 
      - ร้อยละของผลงานทางวิชาการของอาจารย ์
         ประจ าสถาบัน 

ตัวอย่ำงแหล่งตรวจสอบข้อมูล 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบันทุกสาขาวิชา 
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มำตรฐำนที่ ๓ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
 

ตัวบ่งชี้ แหล่งตรวจสอบข้อมลู 
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
      - เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 

ตัวอย่ำงแหล่งตรวจสอบข้อมูล 
- การก าหนดชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายในการให้บริการ 
- มีแผนงานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
- มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพตามแผนงาน 
- มีการประเมินความส าเร็จของโครงการและน าผลการประเมินไปใช้ใน 
  การปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการ 
- ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
มำตรฐำนที่ ๔ ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
 

ตัวบ่งชี้ แหล่งตรวจสอบข้อมลู 
๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศาสนา  
      ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
      - เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 

ตัวอย่ำงแหล่งตรวจสอบข้อมูล 
- แผนงานด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย  
  รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ 
- การด าเนินการตามแผนงานโครงการด้านท านุบ ารุงศาสนา  
  ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
- การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานด้านท านุบ ารุง 
  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
- การปรับปรุงแผนงานหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  และความเป็นไทยตามผลการประเมิน 
- การเผยแพร่องค์ความรู้จากการจัดกิจกรรม หรือการบริการ 
  ด้านท านุบ ารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และความเป็นไทยต่อสาธารณชน 

 
มำตรฐำนที่ ๕ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 

ตัวบ่งชี้ แหล่งตรวจสอบข้อมลู 
๕.๑ การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ์  
      และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
      - เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 

ตัวอย่ำงแหล่งตรวจสอบข้อมูล 
- แผนพัฒนายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- การก ากับติดตามให้ทุกหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูล ทางการเงิน สดัสว่น 
  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา นักศึกษา อาจารย์บุคลากรและการจัดการเรียน 
  การสอน 
- การด าเนินงานตามแผน 
- การบริหารงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล 
- การก ากับติดตาม ผลการด าเนินงานตาม 
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  แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
 

ตัวบ่งชี้ แหล่งตรวจสอบข้อมลู 
๕.๒ ความร่วมมือกับภาคประกอบการ 
      - เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 

ตัวอย่ำงแหล่งตรวจสอบข้อมูล 
- แผนงานการพัฒนาความร่วมมือการจัด การศึกษาระบบทวิภาคี 
- การด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือการจัดการศึกษา 
  ระบบทวิภาค ี
- การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบคณุภาพในการจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี
  ตามแผนงานการพัฒนา ความรว่มมือการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี 
- การประเมินผลการด าเนินงาน 
- การน าผลการประเมินไปปรบัปรงุหรือพัฒนาแผนงานการพัฒนา 
  ความร่วมมือจดัการศึกษาระบบทวิภาคี 

๕.๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      - เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

ตัวอย่ำงแหล่งตรวจสอบข้อมูล 
- ระบบและกลไกการประกันคณุภาพตามองค์ประกอบ การประกนั 
  คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน 
- การจัดงบประมาณ เพื่อสนับสนนุการด าเนินงานประกันคณุภาพภายใน 
  สถาบัน 
- การก ากับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักฐานในสถาบัน 
  มีการด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพ 
- การน าผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดบัสถาบัน 
  เสนอต่อสภาสถาบัน 
- การน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรงุ 
  การจัดการศึกษาและการด าเนินงาน 
- มีผลการประเมินคณุภาพทุกหลกัสูตร ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับ 
  มาตรฐาน 

 
 

๒.๕.๕ เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน โดยผู้ตรวจประเมินจากต้นสังกัด  

เป็นสิ่งจ าเป็นจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งก าหนดให้ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันเพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาปีละ 1 ครั้ง 

1) มิติที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
มิติที่ผู้ประเมินภายในจะต้องใช้ในการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ในระหว่างการประเมิน 

จ าแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
(๑) ด้านความตระหนัก (Awareness) สถาบันได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด

ไว้ในแต่ละมาตรฐาน ได้แก่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการพัฒนาสถาบัน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงาน
กิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ 
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(๒) ด้านความพยายาม (Attempt) สถาบันได้ปฏิบัติให้เกิดผลตามความคาดหวังโดยด าเนินงาน
หรือปฏิบัติงานตามแผน โครงการ กิจกรรม ที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้บรรลุตามข้อก าหนดและสอดคล้องกับความตระหนัก 

(๓) ด้านผลสัมฤทธิ์ (Achievement) สถาบันได้ด าเนินงานจนเกิดความส าเร็จ หรือมีผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนดไว้และมีผลการประเมิน การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ก าหนดไว้
ในแต่ละมาตรฐาน 

มิติการประเมิน ๓ ด้านดังกล่าวข้างต้น จะเป็นตัวก าหนดคุณภาพของสถาบัน โดยการพิจารณา
ในแต่ละตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ว่ารายละเอียดของหลักฐาน ความตระหนัก 
ความพยายาม ผลสัมฤทธิ์ จากรายงานการประเมินตนเองกับสภาพที่เป็นจริงว่ามีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใดอย่างไร 

2) การตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันโดยต้นสังกัด 
การตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มีวัตถุประสงค์ประเมินเพ่ือพัฒนา

งานในสถาบันทุก ๆ ด้าน และส่งเสริมให้สถาบันพัฒนาสู่ระดับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจึงมีแนวคิดให้น าผลการวิเคราะห์และประเมินในแต่ละมาตรฐานมาวิเคราะห์ในรายละเอียดและตัดสินผล
การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  ดังนี้ 

ระดับผลกำรประเมิน รำยละเอียด 
 ปรับปรุง ไม่พบหลักฐานท่ีแสดงผลการประเมิน SAR  ในช่วงตรวจเยี่ยม 
  พอใช้ พบหลักฐาน  หรือ  ข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยมไม่ครบตามจ านวนที่น าเสนอไว้ใน  SAR   
  ด ี พบหลักฐาน  หรือ  ข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยมครบตามจ านวนที่น าเสนอไว้ใน  SAR   
  ดีมาก - พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงการตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาสูงขึ้นเมื่อเทียบ 

 กับผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดครั้งล่าสุด  และ  
 พบแนวทางการรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

  ดีเยี่ยม - พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงการตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาสูงขึ้นเมื่อเทียบ   
  กับผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดครั้งล่าสุด  และ  
- พบแนวทางการรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้น  และ 
- พบหลักฐานแสดงให้เห็นว่า สถาบัน/สถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice)  
  หรือมีนวัตกรรม (Innovation) 

 
 

ค ำถำมท้ำยบท 
๑.  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันมีก่ีมาตรฐานอะไรบ้าง 
๒.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการอาชีวศึกษามีก่ีระดับอะไรบ้าง 
๓.  ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณแตกต่างกันอย่างไร 
๔.  ตัวบ่งชี้ใดของมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันส าคัญที่สุด เพราะเหตุใด 
๕.  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงที่สุด ผู้ประเมินควรปฏิบัติอย่างไรในการรวบรวมข้อมูล 

 
แบบฝึกปฏิบัติ 
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 ให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบันของสถานศึกษาที่ผู้เข้าอบรมสังกัด ในมาตรฐานที่ ๑ 
จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้  และมาตรฐานอื่นอีก ๑ ตัวบ่งชี้ ลงในแบบวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองท่ีก าหนด 
 
แบบวิเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเอง  
มาตรฐานที่  ๑  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้.................................... 

สำระสรุปโดยรวมจำกรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำบัน 

ความตระหนัก/ความพยายาม 
 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

⃝  ๕  คะแนน     ⃝  ๔  คะแนน    ⃝  ๓ คะแนน    ⃝  ๒  คะแนน    ⃝  ๑  คะแนน    
 
ประเด็นค ำถำมขข้อสงสัยขแหล่งตรวจสอบข้อมูล 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... ............................. 
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แบบวิเครำะห์รำยงำนกำรประเมินตนเอง  
 
มาตรฐานที่  .................................... 

ตัวบ่งชี้.................................... 

สำระสรุปโดยรวมจำกรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำบัน 

ความตระหนัก/ความพยายาม 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. ...............................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................................................................................ 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

⃝  ๕  คะแนน     ⃝  ๔  คะแนน    ⃝  ๓ คะแนน    ⃝  ๒  คะแนน    ⃝  ๑  คะแนน    
 
ประเด็นค ำถำมขข้อสงสัยขแหล่งตรวจสอบข้อมูล 

................................................................................................................................................. ...........................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

. 
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ภำคผนวก 
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ตำรำงเปรียบเทียบตัวบ่งช้ีของกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
สถำบันกำรอำชีวศึกษำและสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จที่ ๑ 
๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม - ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร 

- ระดับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
๑.๒ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกณฑ์ 
      มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
      สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิต 
- ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป 
  ของบัณฑิต 
- ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะ 
  ที่พึงประสงค์ 
- ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะ
หลัก 
  และสมรรถนะทั่วไป 
- ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ 

๑.๓  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัยของ
นักศึกษา 
       และผู้ส าเร็จการศึกษา 

-ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

๑.๔ นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่ประเมิน
มาตรฐาน 
      วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 

-ร้อยละของผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เกิดผล
ส าเร็จ 
 ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่ระดับการปฏิบัติในการ
พัฒนา  
 สมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต 

๑.๕ นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านสมิทธิ
ภาพ 
      ทางภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือเทียบเท่า 

- 

๑.๖ นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบผ่านการ
ประเมิน 
      มาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

- 

๑.๗ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกต่อ - 
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สาธารณะ  
      เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
๒.๑ ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย และ
ผลงาน   
      ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

-  ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย 
   เพ่ือสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ 

๒.๒ เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและ
ผลงาน 
      ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

- ระดับการปฏิบัติในการถ่ายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยี 
- ระดับการปฏิบัติในการเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคม
ฐานความรู้ 

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าสถาบัน - ร้อยละของผลงานการวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้
น าไปใช้   
  ประโยชน์และเผยแพร่ 
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาและน ามาใช้
ประโยชน์ 
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ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มำตรฐำนที่ ๓ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม -  ระดับการปฏิบัติในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
มำตรฐำนที่ ๔ ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็น
ไทย 

 

๔ .๑  ร ะบ บ แ ล ะก ล ไก ก ารท านุ บ า รุ งศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรม 
      และความเป็นไทย 

-  ระดับการปฏิบัติในการด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
   และสิ่งแวดล้อม 

มำตรฐำนที่ ๕ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
๕.๑ การบริหารงาน ตามพันธกิจ เอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ 
      ของสถาบัน 

-  ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
-  ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-  ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล 
   ของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
-  ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน
งบประมาณ 
   และรายได้ 
-  ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   และการสื่อสาร 
-  ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
-  ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
-  ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการสถาบันไปสู่สังคม 
   แห่งการเรียนรู้ 

๕.๒ ความร่วมมือกับภาคประกอบการ -  ระดับการปฏิบัติในการจัดการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพ 

๕.๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา -  ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน 
-  ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
-  ระดับคุณภาพในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
-  ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

กำรจัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ                     
โดยต้นสังกัด 
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ชื่อหน่วย กำรจัดท ำรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยต้นสังกัด 
สำระส ำคัญ 
สถาบันการอาชีวศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบัน และต้องจัดท ารายงานประจ าปี (Self-Assessment 
Report : SAR) ซึ่งเป็นรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถาบันที่ก าหนด    
ให้มี ๒ ระดับคือ การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อน าข้อมูลจากการประเมินตนเองไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และรายงานต่อต้นสังกัดทราบ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพของสถาบันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงฯ ที ่ระบุไว้ จึงก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที ่ให้ค าแนะน า  ปรึกษา 
ช่วยเหลือ และแนะน าสถาบัน/สถานศึกษา ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การประเมิน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัดจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน  ติดตาม ตรวจสอบ แนะน า เพื่อให้
สถาบันมีการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบันสู่
เป้าหมายการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรการเป็นผู้น าในการจัดอาชีวศึกษาในระดับปริญญาของ
ประเทศทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก และมีความยั่งยืน  
การจัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัดเป็นสิ่งที่ผู้ประเมินจะต้องน าเสนอ
สาระส าคัญในการติดตาม ตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพของสถาบัน เพื่อให้ต้นสังกัดทราบและน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการอาชีวศึกษาต่อไป โดยการเขียนรายงานนั้น
ต้องยืนยันการปฏิบัติการ การประเมินผล การสรุปจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะของสถาบัน
เพื่อให้เชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ ที่สถาบันได้ก าหนดไว้ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน กระชับ และ
เสนอแนะในประเด็น    ที่มีความเป็นไปได้สามารถน าสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาต่อไป   
 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานสรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
ต้นสังกัด 
2. เพ่ือให้ผู้อบรมเขียนรายงานสรุปการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด 
3. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และมีเจตคติที่ดีต่อการเขียนรายงานสรุปการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยต้นสังกัด 
 
เนื้อหำ 
1. แนวคิดกำรเขียนรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยต้นสังกัด 
๑.๑ การเขียนรายงานจะต้องเป็นการเขียนตามสภาพข้อเท็จจริง โดยสรุปประเด็นให้ได้ใจความชัดเจน   
๑.๒ การเขียนรายงานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเป็นการยืนยันผลการ
ประเมินตนเองของสถาบัน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่พบเพ่ิมเติมใน ๖ องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑  
การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์  องค์ประกอบ
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ที่ ๕ หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลและหาหลักฐานประกอบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางเพ่ือการพัฒนา 
๑.๓ การเขียนรายงานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันเป็นการยืนยันผลการ
ประเมินตนเองของสถาบัน แต่หากกรณีไม่ยืนยันคณะกรรมการต้องสรุปผลการประเมินใหม่และให้ข้อเสนอแนะ 
ที่พบเพ่ิมเติมตามมาตรฐาน ๕ ด้าน ได้แก่ มาตรฐานที ่๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 
๕ ด้านการบริหารจัดการ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและหาหลักฐานประกอบ เพ่ือส่งเสริมและเตรียมความพร้อม
สถาบัน     เพื่อพัฒนาก้าวสู่การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.อย่างมีคุณภาพ โดยมีการตัดสินผล
ตามกรอบ ดังนี้   

ระดับผลกำรประเมิน รำยละเอียด 
 ปรับปรุง ไม่พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมิน SAR  ในช่วงตรวจเยี่ยม 

  พอใช้ พบหลักฐาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยมไม่ครบตามจ านวนที่น าเสนอไว้ใน SAR   

  ด ี พบหลักฐาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยมครบตามจ านวนที่น าเสนอไว้ใน  SAR   

  ดีมาก 
- พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงการตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาสูงขึ้น 
  เมื่อเทียบกับผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดครั้งล่าสุด  และ  
- พบแนวทางการรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

  ดีเยี่ยม 

- พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงการตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาสูงขึ้น 
  เมื่อเทียบกับผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดครั้งล่าสุด  และ  
- พบแนวทางการรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้น  และ 
- พบหลักฐานแสดงให้เห็นว่า สถาบัน/สถานศึกษามีแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือ 
  มีนวัตกรรม (Innovation) 

๑.๔ รายละเอียดของรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูล
พ้ืนฐานของสถาบันที่รับการตรวจ ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา       
ในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา และภาคผนวก  
๑.๕ ส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
2. แบบรำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยต้นสังกัด ประกอบด้วย 
- ปกนอก 
- ปกใน  
- ค าน า  
- บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
- สารบัญ สารบัญภาพ/สารบัญตาราง (ถ้ามี)  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบัน  
- ปีที่ให้ข้อมูลที่ตั้งสถาบัน  
- ประวัติสถาบัน (พอสังเขป)  
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- นโยบาย วัตถุประสงค์ภารกิจ/พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  
- สรุปแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- โครงสร้างและการบริหารราชการ รายชื่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร  
- ข้อมูลครู อาจารย์ (จ าแนกตามคุณวุฒิ/ต าแหน่งทางวิชาการ)  
- จ านวนผู้เรียน (แยกตามชั้น/สาขา)  
- หลักสูตรของสถาบัน 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการการศึกษาของสถาบัน 
- อัตลักษณ์เฉพาะของสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ส่วนที่ ๒ ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยต้นสังกัด 
- ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด (ภาพรวม) 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

ส่วนที่ ๓ ภำคผนวก  
- แบบติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
- แบบติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 
- ค าสั่งแต่งตั้ง 
- ก าหนดการตรวจเยี่ยม 
- ภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำถำมท้ำยบท 

 การเขียนข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในประเด็น จุดเด่น จุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ มีวิธีการเขียน
อย่างไร สัมพันธ์กันอย่างไร 
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แบบฝึกปฏิบัติ 
ค ำชี้แจง ให้ผู้เข้าอบรม เขียนข้อเสนอแนะลงในช่องว่าง ตามผลการประเมินในแต่ละสถาบันดังปรากฏในรายละเอียด 
ต่อไปนี้ 

1. ผลการประเมิน  มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน อยู่ในระดับปรับปรุง  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ผลการประเมิน  มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม อยู่ในระดับ พอใช้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ผลการประเมิน  มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ อยู่ในระดับ พอใช้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ผลการประเมิน  มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย อยู่ในระดับ ดี 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ผลการประเมิน  มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ ดีมาก  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
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ภำคผนวก 
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 (ตัวอย่ำง) 
รำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยต้นสังกัดของ 
สถำบันกำรอำชีวศึกษำ................................................................................................................................ 
ที่ตั้ง............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
 
คณะผู้ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑............................................................................................... 

๒............................................................................................... 

๓............................................................................................... 

๔............................................................................................... 

๕............................................................................................... 



63 
 

วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน ................................................................. 
 
ค ำน ำ 

............................................................................................................................. ....................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... ........................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... .......................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... ........................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

........................................................................... .............................................................................. ........................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... ........................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... .......................................... 

......................................................................................................................................................... ........................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... ........................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... ............................. 

.................................................................................................................................................................................... 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

............................................................................................................................. ....................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... ........................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. ....................................... 

......................................................................................................................................................... ........................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... ........................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... ........................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... .......................................... 

......................................................................................................................................................... ........................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... ........................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... ............................. 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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สำรบัญ 

สำรบัญ หน้ำ 
ส่วนที ่๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบัน  
- ที่ตั้งสถาบัน  
- ประวัติสถาบัน (พอสังเขป)  
- นโยบาย วัตถุประสงค์ภารกิจ/พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  
- สรุปแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- โครงสร้างและการบริหารราชการ รายชื่อผู้บังคับบัญชา และบริหาร 
- ข้อมูลครู อาจารย์ (จ าแนกตามคุณวุฒิ/ต าแหน่งทางวิชาการ)  
- จ านวนผู้เรียน (แยกตามชั้น/สาขา)  
- หลักสูตรของสถาบัน 

ส่วนที่ ๒ ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยต้นสังกัด 
- ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด (ภาพรวม) 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

ส่วนที่ 3 ภำคผนวก 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบัน 
ที่ตั้งสถำบัน 

................................................................................................................................................................................... . 

................................................................................................................................................................................... . 

.................................................................................................................................................................................... 

ประวัติสถำบัน (พอสังเขป)  

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

นโยบำย วัตถุประสงค์ภำรกิจ/พันธกิจ  ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์  

....................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

สรุปแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

.............................................................................................................................................................. ...................... 

....................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 

โครงสร้ำงและกำรบริหำรรำชกำร รำยช่ือผู้บังคับบัญชำ และผู้บริหำร  

....................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................ ............................................ 

....................................................................................................................................................................................  

ข้อมูลครู อำจำรย์ (จ ำแนกตำมคุณวุฒิ/ต ำแหน่งทำงวิชำกำร)  

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 
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จ ำนวนผู้เรียน (แยกตำมช้ัน/สำขำ)  

...................................................................................................................................................................... .............. 

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

หลักสูตรของสถำบัน 
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
 
ส่วนที่ ๒ ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยต้นสังกัด 
ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยต้นสังกัด (ภำพรวม) 

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................... ........... 

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................... .......................................... 

....................................................................................................................................................................................  

................................................................……………(เขียนความเรียง)……………………………......................................... 

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................... ........... 

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................... .......................................... 
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ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ ผลกำรประเมิน จุดเด่น จุดควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
 
ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน 

มำตรฐำนที่ ผลกำรประเมิน จุดเด่น จุดควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 

๑     

๒     

๓     

๔     

๕     
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ส่วนที่ ๓ ภำคผนวก 
แบบติดตำมตรวจสอบ วิเครำะห์ และสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี ๑ กำรก ำกับมำตรฐำน 

ผลกำรประเมินคุณภำพของสถำบัน ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตร 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.๑.๑ จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

        ผ่ำน                     ไม่ผ่ำน 

๑.๑.๒ คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

        ผ่ำน                      ไม่ผ่ำน 

๑.๑.๓ คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

          ผ่ำน                     ไม่ผ่ำน 

๑.๑.๔ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 

          ผ่ำน                      ไม่ผ่ำน 

๑.๑.๕ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

          ผ่ำน                      ไม่ผ่ำน 

 

สรุปผลกำรประเมิน 
 ๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพ น้อย 
 ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดี 
 ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

 
      ยืนยัน                  ไม่ยืนยัน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
จุดเด่น 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..................................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนำ 
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

..................................................................................................... 
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จุดเด่น 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................... 

จุดที่ควรพัฒนำ 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................... 

กรณีที่ไม่ยืนยัน กรรมกำรต้องท ำกำรสรุปผลกำรประเมินใหม ่
สรุปผลกำรประเมิน 
 ๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพ น้อย 
 ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดี 
 ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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องค์ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 

ผลกำรประเมินคุณภำพของสถำบัน ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- ด้านคุณธรรมจริยธรรม     ค่าเฉลี่ย =..............  
- ด้านความรู้ ค่าเฉลี่ย =..............  
- ด้านทักษะทางปัญญา ค่าเฉลี่ย =..............  
-ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ                       ค่าเฉลี่ย =..............        
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่าเฉลี่ย =..............  
- ด้านทักษะการปฏิบัติงาน  งค่าเฉลี่ย =..............  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ ร้อยละของนักศึกษาที่สอบมาตรฐาน
วิชาชีพผ่านในครั้งแรก 
- จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร = ......... คน 
- จ านวนนักศึกษาที่สอบมาตรฐานวิชาชีพผ่านครั้งแรก     
  = .................. คน 
- คิดเป็นร้อยละ = .................. คน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน 
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า 
- จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร=......... คน 
- จ านวนนักศึกษานักศึกษาที่สอบผ่านสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือเทียบเท่า = ......... คน 
- คิดเป็นร้อยละ  = ......... คน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร  
  = .................. คน 
- จ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน    
  เทคโนโลยีดิจิทัล  
= .................. คน 
- คิดเป็นร้อยละ  
= .................. คน 

 
      ยืนยัน                  ไม่ยืนยัน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
จุดเด่น 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................... 
จุดที่ควรพัฒนำ 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................  
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ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี 
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
- จ านวนนักศึกษาท้ังหมดของหลักสูตร  
= .................. คน 
- จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรที่ตอบแบบสอบถาม  
= .................. คน 
- จ านวนนักศึกษาท่ีมีงานท า  
= .................. คน 
- จ านวนนักศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ  
= .................. คน 
- จ านวนนักศึกษาที่ได้เลื่อนต าแหน่งหรือได้รับเงินเดือน
เพ่ิมข้ึน = .................. คน 
(กรณีมีงานท าก่อนเข้าศึกษาภายใน ๑ ปี ส าเร็จ
การศึกษา = .................. คน) 
- จ านวนนักศึกษาที่ไม่มีงานท า = .................. คน 
 
 
สรุปผลกำรประเมิน 
 ๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพ น้อย 
 ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดี 
 ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
จุดเด่น 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
 

กรณีที่ไม่ยืนยัน กรรมกำรต้องท ำกำรสรุปผลกำรประเมิน
ใหม่ 
สรุปผลกำรประเมิน 
 ๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพ น้อย 
 ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดี 
 ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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จุดที่ควรพัฒนำ 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 
........................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 
........................................................................................ 
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องค์ประกอบท่ี ๓ นักศึกษำ 

ผลกำรประเมินคุณภำพของสถำบัน ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ การรับนักศึกษา 
๓.๑.๑ การรับนักศึกษา 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

...................................................................................... 

๓.๑.๒ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

...................................................................................... 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
๓.๒.๑ การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

...................................................................................... 

 

ยืนยัน                ไม่ยืนยัน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
จุดเด่น 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 
จุดที่ควรพัฒนำ 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 
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๓.๒.๒การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

...................................................................................... 

3.2.3  การควบคุมดูแลในการจัดท าโครงงานพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ  
- สัดส่วนในการควบคุมอาจารย์ต่อนักศึกษา 
  = ……… : ……… 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 การคงอยู่ คิดเป็นร้อยละ..................  
3.3.2 การส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ.................. 

สรุปผลกำรประเมิน 
 ๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพ น้อย 
 ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดี 
 ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
จุดเด่น 
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
...................................................................................... 

กรณีที่ไม่ยืนยัน กรรมกำรต้องท ำกำรสรุปผลกำร
ประเมินใหม ่
สรุปผลกำรประเมิน 
 ๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพ น้อย 
 ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดี 
 ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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จุดที่ควรพัฒนำ 
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
...................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
...................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

องค์ประกอบท่ี 4 อำจำรย ์

ผลกำรประเมินคุณภำพของสถำบัน ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................  

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

................................................................................... 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

................................................................................... 
 

 

ยืนยัน                ไม่ยืนยัน 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
จุดเด่น 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 
จุดที่ควรพัฒนำ 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 คุณภาพอาจารย์ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิบตัิการในสถาน
ประกอบการ 
- จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด  

= .................. คน 
- จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
ประสบการณ์ ด้านการปฏิบัติการในสถาน
ประกอบการ  

= .................. คน 

- คิดเป็นร้อยละ.................. 

4.2.1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
- จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
= .................. คน 
- จ านวนผลงานทางวิชาการ 

= .................. คน 

- คิดเป็นร้อยละ.................. 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
4.3.1 การคงอยู่ของอาจารย์ 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................  

กรณีที่ไม่ยืนยัน กรรมกำรต้องท ำกำรสรุปผลกำร
ประเมินใหม ่
สรุปผลกำรประเมิน 
 ๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพ น้อย 
 ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดี 
 ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร 
- ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

  ค่าเฉลี่ย = .................. 
- ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร     

ค่าเฉลี่ย = .................. 
- ด้านกระบวนการเรียนการสอน       

ค่าเฉลี่ย = .................. 
- ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

ค่าเฉลี่ย = .................. 

สรุปผลกำรประเมิน 
 ๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพ น้อย 
 ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดี 
 ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเด่น 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
................................................................................... 

จุดที่ควรพัฒนำ 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
................................................................................... 
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ข้อเสนอแนะ 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

................................................................................... 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

ผลกำรประเมินคุณภำพของสถำบัน ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระขอรายวิชาหลักสูตร 
5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระบบรายวิชา 
ในหลักสูตร 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
................................................................................... 

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
................................................................................... 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
5.2.1 การก าหนดผู้สอน 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................  

  

 ยืนยัน                 ไม่ยืนยัน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
จุดเด่น 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 
จุดที่ควรพัฒนำ 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 
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5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ แผนการฝึกและการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

................................................................................... 

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ที่สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

................................................................................... 

5.2.4 การควบคุมหัวข้อโครงงานพัฒนาสมรรถนะ
วิช าชีพ  และการแต่ งตั้ งอาจารย์ที่ ป รึกษ าให้
สอดคล้องกับโครงงานของผู้เรียน  

สำขำวิชำ ชื่อเรื่อง อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
   

 

 

กรณีที่ไม่ยืนยัน กรรมกำรต้องท ำกำรสรุปผลกำร
ประเมินใหม ่
สรุปผลกำรประเมิน 
 ๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพ น้อย 
 ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดี 
 ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.3.1 การป ระ เมิ น ผลการ เรี ยน รู้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะ
ปฏิบัติ งานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การ
ประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ และการ
ประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

................................................................................... 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

................................................................................... 

5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

................................................................................... 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ดัชนีบ่งชี้ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงาน
หลักสูตร 

   

2. มีรายละเอียด 
ของหลักสูตร ตาม
แบบ คอศ.1 ที่
สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 

   

3. มีรายละเอียด 
ของรายวิชาใน
สถานศึกษา และ
รายละเอียดของ
รายวิชาในสถาน
ประกอบการ ตาม
แบบ  คอศ.2 และ
คอศ.3 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 
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4. จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
รายวิชาใน
สถานศึกษา และ
รายงานผลการ
ด าเนินการในสถาน
ประกอบการ ตาม
แบบ คอศ.4 และ
คอศ.5 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุก
รายวิชา  

   

5. จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ 
คอศ.6 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

   

6. มีการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน
แบบ คอศ.2 และ
คอศ.3 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 
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7. มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน  
กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการ
ประเมิน การด าเนิน 
งานที่รายงานในแบบ 
คอศ.6 ปีที่แล้ว 

   

8. อาจารย์ใหม่ 
(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือ 
ค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการ
สอน 

   

9. อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

   

10. จ านวน
บุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน  
(ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 
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11. ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนน 5.0 

   

12. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0  

   

13. นักศึกษามีงาน
ท า ภายใน 1 ปี 
หลังจากส าเร็จ
การศึกษา ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80  

   

14. บัณฑิตที่ได้
งานท า ได้รับ
เงินเดือนเริ่มต้นไม่
น้อยกว่าเกณฑ์ 
ก.พ. ก าหนด 

   

 
 
 
สรุปผลกำรประเมิน 
 ๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพ น้อย 
 ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดี 
 ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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จุดเด่น 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................  

 

จุดที่ควรพัฒนำ 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................  
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ผลกำรประเมินคุณภำพของสถำบัน ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1.1 ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรกับสถาน
ประกอบการโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

6.1.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

....................................................................................... 

6.1.3 สถานประกอบการ 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

....................................................................................... 
 
 
 

 
 ยืนยัน                 ไม่ยืนยัน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
จุดเด่น 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................... 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................  
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6.1.4 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
- ด้านอาคาร     ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ..................... 

- ด้านเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ..................... 

- ด้านอื่น ๆ       ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ..................... 
 
สรุปผลกำรประเมิน 
 ๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพ น้อย 
 ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดี 
 ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเด่น 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 
จุดที่ควรพัฒนำ 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 

กรณีที่ไม่ยืนยัน กรรมกำรต้องท ำกำรสรุปผลกำรประเมินใหม่ 
สรุปผลกำรประเมิน 
 ๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภาพ น้อย 
 ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภาพ ดี 
 ๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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แบบติดตำมตรวจสอบ วิเครำะห์ และสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับสถำบัน 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ของผู้เรียน 

ผลกำรประเมินคุณภำพของสถำบัน ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

คะแนน = ………………….. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และ
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 

คะแนน = ………………….. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ
งานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

คะแนน = ………………….. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ่านในครั้งแรก 

คะแนน = ………………….. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบ
ผ่านสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือ 
เทยีบเท่า 

คะแนน = ………………….. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันที่สอบ
ผ่านการประเมินมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

คะแนน = ………………….. 

 

 
  ยืนยัน                 ไม่ยืนยัน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
จุดเด่น 
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
........................................................................................... 

จุดที่ควรพัฒนำ 
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
........................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึกต่อสาธารณะ เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง 

คะแนน = ………………….. 

สรุปผลกำรประเมิน 
�  0.01 – 1.50 การด าเนิ น งานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
�  1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
�  2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
�  3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
�  4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
จุดเด่น 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
................................................................................... 

จุดที่ควรพัฒนำ 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
................................................................................... 
 
 

กรณีที่ไม่ยืนยัน กรรมกำรต้องท ำกำรสรุปผลกำร
ประเมินใหม่ 
สรุปผลกำรประเมิน 
🗌 0.01 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
🗌 1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
🗌 2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
🗌 3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
🗌 4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
................................................................................... 

 

ผลกำรประกันคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 

ระดับผลกำรประกัน รำยละเอียด 

� ปรับปรุง ไม่พบหลักฐำนที่แสดงผลกำรประเมิน SAR ในช่วงตรวจเยี่ยม 

� พอใช้ พบหลักฐำน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยมไม่ครบตำมจ ำนวนตัวบ่งช้ี  

� ด ี พบหลักฐำน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยมครบตำมจ ำนวนตัวบ่งช้ี 7 ตัว 
ที่น ำเสนอไว้ใน SAR 

� ดีมำก - พบหลักฐำนหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงกำรตรวจเยี่ยมที่แสดงผลกำรพัฒนำ 
ที่สูงขึ้นเม่ือเทียบกับผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัดครั้งล่ำสุด และ 

- พบแนวทำงกำรรักษำผลกำรพัฒนำที่สูงข้ึน 

� ดีเยี่ยม - พบหลักฐำนหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงกำรตรวจเยี่ยมที่แสดงผลกำรพัฒนำ 
ที่สูงขึ้นเม่ือเทียบกับผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัดครั้งล่ำสุด และ  

- พบแนวทำงกำรรักษำผลกำรพัฒนำที่สูงข้ึน และ 

- พบหลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำ สถำนศึกษำมีแบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice) หรือ 
มีนวัตกรรม (Innovation) 
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มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 

ผลกำรประเมินคุณภำพของสถำบัน ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระบบ กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยและผลงานวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
� 1 
คะแนน 

� 2 
คะแนน 

� 3 
คะแนน 

� 4 
คะแนน 

� 5 
คะแนน 

มีการ
ด าเนิน
การ  
1 ข้อ 

มีการ
ด าเนิน
การ  
1 - 2 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน
การ  
1 - 3 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 5 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 6 
ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 เครือข่ายความร่วมมือการสนับสนุน
งานวิจัยและผลงานวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
� 1 
คะแนน 

� 2 
คะแนน 

� 3 
คะแนน 

� 4 
คะแนน 

� 5 
คะแนน 

มีการ
ด าเนิน
การ  
1 ข้อ 

มีการ
ด าเนิน
การ  
1 - 2 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน
การ  
1 - 3 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 5 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 6 
ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
สถาบัน 
� 1 
คะแนน 

� 2 
คะแนน 

� 3 
คะแนน 

� 4 
คะแนน 

� 5 
คะแนน 

มีการ
ด าเนิน
การ  
1 ข้อ 

มีการ
ด าเนิน
การ  
1 - 2 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน
การ  
1 - 3 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 5 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 6 
ข้อ 

 
 
 
 

 
  ยืนยัน                 ไม่ยืนยัน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
จุดเด่น 
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
........................................................................................... 

จุดที่ควรพัฒนำ 
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
........................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
........................................................................................... 
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สรุปผลกำรประเมิน 
�  0.01 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
�  1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
�  2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
�  3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
�  4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
จุดเด่น 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

จุดที่ควรพัฒนำ 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

ข้อเสนอแนะ 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

....................................................................................... 

 
 

กรณีที่ ไม่ยืนยัน กรรมกำรต้องท ำกำรสรุปผลกำร
ประเมินใหม ่
สรุปผลกำรประเมิน 
�  0.01 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
�  1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
�  2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
�  3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
�  4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ผลกำรประกันคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 

ระดับผลกำรประกัน รำยละเอียด 

� ปรับปรุง ไม่พบหลักฐำนที่แสดงผลกำรประเมิน SAR ในช่วงตรวจเยี่ยม 
� พอใช้ พบหลักฐำน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยมไม่ครบตำมจ ำนวนตัวบ่งช้ี  
� ดี พบหลักฐำน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยมครบตำมจ ำนวนตัวบ่งช้ี 3 ตัว               

ที่น ำเสนอไว้ใน SAR 
� ดีมำก - พบหลักฐำนหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงกำรตรวจเยี่ยมที่แสดงผลกำรพัฒนำ 

ที่สูงขึ้นเม่ือเทียบกับผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัดครั้งล่ำสุด และ 
- พบแนวทำงกำรรักษำผลกำรพัฒนำที่สูงข้ึน 

� ดีเยี่ยม - พบหลักฐำนหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงกำรตรวจเยี่ยมที่แสดงผลกำรพัฒนำ 
ที่สูงขึ้นเม่ือเทียบกับผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัดครั้งล่ำสุด และ  
- พบแนวทำงกำรรักษำผลกำรพัฒนำที่สูงข้ึน และ 
- พบหลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำ สถำนศึกษำมีแบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice) หรือ 
มีนวัตกรรม (Innovation) 
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

ผลกำรประเมินคุณภำพของสถำบัน ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

� 1 
คะแนน 

� 2 
คะแนน 

� 3 
คะแนน 

� 4 
คะแนน 

� 5 
คะแนน 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 2 ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 3 ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 5 ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 6 
ข้อ 

 
สรุปผลกำรประเมิน 
�  0.01 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
�  1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
�  2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
�  3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
�  4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

จุดเด่น 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

...................................................................................... 

จุดที่ควรพัฒนำ 
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
..................................................................................... 
 

 
  ยืนยัน                 ไม่ยืนยัน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
จุดเด่น 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

จุดที่ควรพัฒนา 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................  

ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 
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ข้อเสนอแนะ 

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

...................................................................................... 

กรณีที่ไม่ยืนยัน กรรมกำรต้องท ำกำรสรุปผลกำร
ประเมินใหม ่
สรุปผลกำรประเมิน 
�  0.01 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
�  1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
�  2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
�  3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
�  4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
ผลกำรประกันคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 
ระดับผลกำร
ประกัน 

รำยละเอียด 

� ปรับปรุง ไม่พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมิน SAR ในช่วงตรวจเยี่ยม 
� พอใช้ พบหลักฐาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยมตามจ านวนตัวบ่งชี้ 1 ตัว 

ที่น าเสนอไว้ใน SAR  
� ดี พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงการตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นเมื่อเทียบ

กับผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดครั้งล่าสุด 
� ดีมาก - พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงการตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นเมื่อ

เทียบกับผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดครั้งล่าสุด และ 
- พบแนวทางการรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 

� ดีเยี่ยม - พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงการตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดครั้งล่าสุด และ  
- พบแนวทางการรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
- พบหลักฐานแสดงให้เห็นว่า สถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ มีนวัตกรรม 
(Innovation) 
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มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

ผลกำรประเมินคุณภำพของสถำบัน ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
� 1 
คะแนน 

� 2 
คะแนน 

� 3 
คะแนน 

� 4 
คะแนน 

� 5 
คะแนน 

มีการ
ด าเนินก
าร  
1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินก
าร  
1 - 2 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน
การ  
1 - 3 
ข้อ 

มีการ
ด าเนินก
าร  
1 - 5 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน
การ  
1 - 6 
ข้อ 

 
สรุปผลกำรประเมิน 
�  0.01 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
�  1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
�  2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
�  3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
�  4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
จุดเด่น 
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................... 

จุดที่ควรพัฒนำ 
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................... 

 
ยืนยัน                 ไม่ยืนยัน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
จุดเด่น 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

จุดที่ควรพัฒนำ 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

กรณ ีที ่ไม ่ย ืนยัน  กรรมกำรต้องท ำกำรสรุปผลกำร
ประเมินใหม่ 
สรุปผลกำรประเมิน 
�  0.01 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
�  1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
�  2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
�  3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
�  4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.......................................................................................... 

 

 

 

ผลกำรประกันคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 
ระดับผลกำรประกัน รำยละเอียด 
� ปรับปรุง ไม่พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมิน SAR ในช่วงตรวจเยี่ยม 
� พอใช้ พบหลักฐาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยมตามจ านวนตัวบ่งชี้ 1 ตัว 

ที่น าเสนอไว้ใน SAR  
� ดี พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงการตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 

เมื่อเทียบกับผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดครั้งล่าสุด 
� ดีมาก - พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงการตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 

เมื่อเทียบกับผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดครั้งล่าสุด และ 
- พบแนวทางการรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 

� ดีเยี่ยม - พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงการตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
  เมื่อเทียบกับผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดครั้งล่าสุด และ  
- พบแนวทางการรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
- พบหลักฐานแสดงให้เห็นว่า สถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ มี
นวัตกรรม    
  (Innovation) 
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มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ผลกำรประเมินคุณภำพของสถำบัน ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหาร ตามพันธกิจ เอกลักษณ์  
และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
� 1 
คะแนน 

� 2 
คะแนน 

� 3 
คะแนน 

� 4 
คะแนน 

� 5 
คะแนน 

มีการ
ด าเนิน
การ  
1 ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 2 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 3 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 5 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 6 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ความร่วมมือกับภาคประกอบการ 
� 1 
คะแนน 

� 2 
คะแนน 

� 3 
คะแนน 

� 4 
คะแนน 

� 5 
คะแนน 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 2 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 3 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 5 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 6 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
� 1 
คะแนน 

� 2 
คะแนน 

� 3 
คะแนน 

� 4 
คะแนน 

� 5 
คะแนน 

มีการ
ด าเนิน
การ  
1 ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 2 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 3 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 5 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
1 - 6 ข้อ 

 
 
 
 

  
     � ยืนยัน                 � ไม่ยืนยัน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
จุดเด่น 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

จุดที่ควรพัฒนำ 
................................................................................. 
................................................................................ 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ 

................................................................................. 

................................................................................ 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 
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สรุปผลกำรประเมิน 
�  0.01 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
�  1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
�  2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
�  3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
�  4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

จุดเด่น 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
จุดที่ควรพัฒนำ 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

 

 
กรณีที่ไม่ยืนยัน กรรมกำรต้องท ำกำรสรุปผลกำร
ประเมินใหม ่
สรุปผลกำรประเมิน 
�  0.01 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
�  1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
�  2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
�  3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
�  4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ผลกำรประกันคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด 

ระดับผลกำรประกัน รำยละเอียด 
� ปรับปรุง ไม่พบหลักฐานที่แสดงผลการประเมิน SAR ในช่วงตรวจเยี่ยม 
� พอใช้ พบหลักฐาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยมไม่ครบตามจ านวนตัวบ่งชี้  
� ดี พบหลักฐาน หรือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงตรวจเยี่ยมครบตามจ านวนตัวบ่งชี้ 3 ตัว             

ที่น าเสนอไว้ใน SAR 
� ดีมาก - พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงการตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น

เมื่อเทียบกับผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดครั้งล่าสุด และ 
- พบแนวทางการรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 

� ดีเยี่ยม - พบหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในช่วงการตรวจเยี่ยมที่แสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้น
เมื่อเทียบกับผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดครั้งล่าสุด และ  
- พบแนวทางการรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
- พบหลักฐานแสดงให้ เห็นว่า สถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือ มี
นวัตกรรม (Innovation) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


