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 เด็กยุคใหม่จะต้องมีความสามารถในการท างานที่ต้องอาศัยทักษะขั้นสูงใน
การคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงทักษะในการเข้าใจผู้อื่น 

 เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างนวัตกรรม (Innovation) สร้าง
ผลงาน และการสร้างทักษะส่วนบุคคล (Soft skills) 

 การปฏิรูประบบการผลิตครู การพัฒนาครู โดยการก าหนดทิศทางการผลิต
ครูและการพัฒนาครูประจ าการให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

 สถาบันอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตครูต้องเชื่อมโยงกระบวนการผลิตครูให้มี
คุณลักษณะตามความต้องการจ าเป็นของบริบทแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน 

 
(นพ.ธรีะเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ “ครูยุคใหม่...สร้างเด็กไทย 4.0”  9 กันยายน 2560) 





การปรับเปลี่ยน 

พลวัตโลกในศตวรรษที่ 21 

3.เรียนรู้เพื่อส่วนรวม 

(Mindful Learning) 
4.เรียนรู้เพื่อการน าไปปฏิบัติ  

(Result-Based Learning) 

2.เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

(Generative Learning) 
1.เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย 

(Purposeful Learning 

• วัฒนธรรมการด ารงอยู่ 
• วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
• วัฒนธรรมการท างาน 
• วัฒนธรรมการด าเนินธุรกิจ 

ศตวรรษที่ 21 

เปลี่ยนแปลง 



สร้าง 
องค์ความรู ้

เรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

เรียนรู้ 
จากผู้สอน 

ใช้ความรู้ 
สร้างนวัตกรรม 

 

 

 

 

เรียนรู้ 

อย่างมีเป้าหมาย 

 การเรียนเพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคล   
(Standardized) 

 การเรียนที่เกิดจากความอยากรู ้อยากท า 
และอยากเป็น (Duty-Driven) 



Learn 

Unlearn Relearn 

การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

การไม่ติดยึดละทิ้ง
สิ่งที่รู้มา 

เรียนรู้สิ่งที่รู้แล้ว
ด้วยมุมมองใหม่ 

เรียนรู้ 

อย่างสร้างสรรค์ 

 การเรียนรู้นอกห้องเรียน/นอกสถานศกึษา/นอกระบบ 
 การเรียนที่เริ่มจากการใช้ความคิด (Idea-Based) 
 การเรียนด้วยความกระตือรือร้น (Active Learning) 
 การชี้แนะอยู่ห่างๆ (Mentoring) 
 คิดนอกกรอบ 



Open 
Sharing 

Collaborating 

เรียนรู้ 

เพื่อส่วนรวม 

 การสร้างสรรค์ร่วม (Common Creating) 
 รางวัลจากการท างานรว่มกัน (Sharing Incentive) 
 คุณค่าร่วม (Sharing Value) 

  



Engineering 

Science Mathematics 

Technology Art เรียนรู้ 

เพื่อการน าไปปฏิบัติผ่าน

กระบวนการ STEAM  

 เน้นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
 เน้นการท าโครงงานในรูปแบบต่างๆ  
 ความส าเร็จวัดจากการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 จบแล้วต้องมีงานท า 

  



ปฏิรูปการศึกษา เพื่อเตรียมคนไทย 4.0 

หลักปฏิบัติ หลักคิด 

 เป้าหมายของการเรียนรู้ 

 กระบวนทัศน์และทักษะครู 

 หลักสูตรการเรียนการสอน 

 รูปแบบการเรียนการสอน 

 ระบบนิเวศน์ของการเรียนรู้ 

3.เรียนรู้ 

เพื่อส่วนรวม 
(Mindful Learning) 

4.เรียนรู้ 

เพื่อการน าไปปฏิบัติ 
(Result-Based Learning) 

2.เรียนรู้ 

อย่างสร้างสรรค์ 
(Generative Learning) 

1.เรียนรู ้

อย่างมีเป้าหมาย 

(Purposeful Learning 

เปลี่ยนแปลง 



4 กระบวนการเรียนรู้เตรียมคนไทย 4.0 เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมไทย 4.0 

สังคมไทย 4.0 

 คนไทย 4.0 

• สังคมที่มีความหวัง 
(Society with Hope) 

• สังคมที่เปี่ยมสุข (Society 
with Happiness) 

• สังคมที่มีสมานฉันท์ 
(Society with Harmony) 

• เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย 
• เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
• เรียนรู้เพือ่ส่วนรวม 
• เรียนรู้เพือ่การน าไปปฏิบัต ิ

• ปัญญาที่เฉียบแหลม (Head) 

• ทักษะที่เห็นผล (Hand) 

• สุขภาพที่แข็งแรง (Health) 

• จิตใจที่งดงาม (Heart) 



 Cognitive Abilities 

 Process Skills 

 Systems Skills 

 Complex Problem Solving 

 Content Skills 

ทักษะที่มีความส าคัญมากขึ้น  



 คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท า 

 ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระท าลงไป  

 ผู้เรียนเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators) 







เป็นเครื่องมือการประกันคุณภาพ 

สถานศึกษามีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

เป็นหลักประกันว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตรงตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้

เป็นเครื่องมือในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาระหว่างประเทศ 

“Wittaya   Jaiwithee” 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 



ก าหนดอาชีพ 

ตรวจประเมินและ 
จัดตั้งองค์กรรับรอง 

ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ประชาพิเคราะห์ 

จัดท ามาตรฐานอาชีพ ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพ 

ความก้าวหน้าทางอาชีพ 

ทดสอบสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพ 

หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ/ 
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 

ที่ปรึกษา 

เทียบเคียง 

ปรับหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ 

คุณวุฒิการศึกษา+สมรรถนะ 

ความก้าวหน้าทางการศึกษา 

ภาคการศึกษา 

ฝึกอบรมเพิ่มเติม 



คุณวุฒิการศึกษา 
กรอบคุณวุฒิ

แห่งชาติ 

มาตรฐานอาชีพ 

ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

ปริญญาเอก ระดับ ๘ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๘ มรช.๖ 

ปริญญาโท ระดับ ๗ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๗ มรช.๕ 

ปริญญาตรี 
(ทล.บ.) 

ปริญญาตรี ระดับ ๖ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๖ มรช.๔ 

ปวส. อนุปริญญา 
ระดับ ๕ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๕ มรช.๓ 

ระดับ ๔ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๔ มรช.๒ 

ม.ปลาย+ทักษะอาชีพ ปวช. ระดับ ๓ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๓ มรช.๑ 

ม.ปลาย ระดับ ๒ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๒ มฐอ.๒ 

ม.ต้น ระดับ ๑ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๑ มฐอ.๑ 

การเชื่อมโยง/เทียบเคียงสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  



ระดับ ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
๑  ความสามารถในการปฏิบัติงานประจ าตามขั้นตอนที่ก าหนด 

 ความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแล และแนะน าอย่างใกล้ชิด 
๒  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหลักการและมาตรฐานที่ก าหนด 

 ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดูแล และตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
๓  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแบบแผน และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทีไ่ม่ซับซ้อน  

 ความสามารถในการให้ค าแนะน าพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจและการวางแผนในการแก้ไข

ปัญหา โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 

 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแก้ปัญหา 

และการปฏิบัติงานในบริบทใหม่ รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 



ระดับ ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
๔  ความสามารถในปฏิบัติงานตามแบบแผน และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง (Change) 

 ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และประสานงานเพื่อแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 

(Unfamiliar Issues) 
๕  ความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 ความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเป็น

นามธรรม (Abstract Issues) เป็นบางครั้ง 
๖  แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา (Complex and Changing) 

 สามารถริเริ่มปรับปรงุ วางแผนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ซับซอ้นและนามธรรมในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งวางแผนนารบริหารและการจัดการในสายสาขาอาชีพ 



ระดับ ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
๗  แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Complex and Changing) 

 สามารถริเริ่มปรับปรงุ วางแผนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทีซ่ับซอ้นและนามธรรมในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งวางแผนนารบริหารและการจัดการในสายสาขาอาชพี 
๘  เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาที่ซบัซ้อน พัฒนาและทดสอบทฤษฎีใหม่ หรือค้นหาค าตอบใหม่ที่

ซับซ้อนและเป็นนามธรรม (Complex and Abstract Issue) 

 เป็นผู้เชี่ยวชาญและผูน้ า (Authoritative) สามารถให้ความเห็นด้านความรู้ในวิชาชพี เพื่อการ

บริหารจัดการด้านงานวิจัยหรอืองคก์ร (Organization)  และรับผิดชอบอย่างส าคญัในการ

ขยายองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติ รวมทั้งสร้างสรรค์แนวความคิดและหรือกระบวนการใหม่ใน

วิชาชีพ 



ก าหนดอาชีพ 

ตรวจประเมินและ 
จัดตั้งองค์กรรับรอง 

ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ประชาพิเคราะห์ 

จัดท ามาตรฐานอาชีพ ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพ 

ความก้าวหน้าทางอาชีพ 

ทดสอบสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพ 

หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ/ 
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 

ที่ปรึกษา 

เทียบเคียง 

ปรับหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ 

คุณวุฒิการศึกษา+สมรรถนะ 

ความก้าวหน้าทางการศึกษา 

ภาคการศึกษา 

ฝึกอบรมเพิ่มเติม 



การประกัน 
คุณภาพภายใน 

การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 

การประเมินคุณภาพ 
ภายใน 

การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 



     

 

     

 



     

 

     

 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .... ให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  

 โดยให้น าค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 
เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ศักยภาพสูงจากต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ด าเนินการต่อไปได้ 



     

 

     

 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2553 
 ก าหนดบทนิยาม  

• “สถานศึกษา”  
• “การประกันคุณภาพการศึกษา”  
• “มาตรฐานการศึกษา”  
• “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน”  
• “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก” 



     

 

     

 

• “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา”  
• “การประกันคุณภาพภายใน”  
• “การประกันคุณภาพภายนอก”  
• “ผู้บริหารสถานศึกษา” เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย 



     

 

     

 
 ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งมีหน้าที่ด าเนินการ 

• ประกันคุณภาพการศึกษา 
• จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละแหง่เป็น

ประจ าปี ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

• จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองดังกล่าวให้กับหน่วยงานต้นสังกัดหรอื
หน่วยงานที่ก ากับดูแล  

• ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหนว่ยงานที่ก ากับดูแลมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ 
และแนะน าระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษาภายในแก่
สถานศึกษา 



     

 

     

 
 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาที่ได้รับ 

• รายงานผลการประเมินของสถานศึกษา 
• ติดตามประเมินผลและรวบรวมผลการประเมินจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือ

จากผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศกึษาแห่งนั้น  
• ให้จัดส่งไปยังส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพื่อใช้เปน็ขอ้มูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายนอกสถานศึกษา  

• ให้ สมศ. จัดส่งรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษา
ของสถานศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้กับสถานศกึษา และหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศกึษานั้น ๆ 



PLAN DO CHECK ACT 

หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

Awareness  Attempt  Achievement 

การผดุงคุณภาพ 



เกณฑ์การตัดสินระดับตัวบ่งชี้ 

  ๑ คะแนน  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน          

  ๒ คะแนน  ต้องปรับปรุง 

  ๓ คะแนน  พอใช้    

  ๔ คะแนน  ดี    

  ๕ คะแนน  ดีมาก    
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หลักเกณฑ์ 

1. ให้สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ…….. 

2. ให้สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ในระดับ
หลักสูตรสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน 

3. ให้สถาบันด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 
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หลักเกณฑ์ (ต่อ) 

4. ให้สถาบันจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอ
ต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณา
และเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน 

5. ให้สถาบันน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการ
จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

“Wittaya Jaiwithee" 



แนวปฏิบัติ 

1. ให้สถาบันด าเนินการตาม “เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558” จ านวน 30 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2. ให้คณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้งให้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. ให้สถาบันพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการตัวชี้วัด
ความส าเร็จด้านต่าง ๆ  

4. ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา นับตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 1 จนสิ้นสุดภาคเรียนฤดูร้อนของปีการศึกษา 

“Wittaya Jaiwithee" 



แนวปฏิบัติ (ต่อ) 

5. เกณฑ์ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัดของ
แต่ละตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ ระดับคุณภาพ “ด”ี ขึ้นไป 

6. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยสถาบัน ถ้าตัวชี้วัดความส าเร็จใดไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน สถาบันต้องวิเคราะห์สาเหตุ และพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในปีถัดไป ถ้ายังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้หน่วยงานต้นสังกัดก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมกับสถาบัน พัฒนาเพื่อให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินภายในปีต่อไป 
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7. ในการประเมินคุณภาพภายในปีแรก ให้ยกเว้นการประเมินตัวชี้วดั
ความส าเร็จที่ 29 

8. ในการประเมินคุณภาพภายในปีแรก การประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 30 
ให้ค านวณ ร้อยละจากจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด 28 ตัว โดยยกเว้น
การประเมินตัวชี้วัดความส าเรจ็ที่ 29  
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หลักการในการใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ระดับปริญญา พ.ศ. 2558 
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1. มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏบิัติการที่พึงประสงค์ เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและ
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. สถาบันการอาชีวศึกษา หมายถึง สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการ
อาชีวศึกษาเกษตรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
จัดตั้งโดยกฎกระทรวง 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558  
3 มาตรฐาน จ านวน 12 ตัวบ่งชี ้

 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
 บัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เป็นผู้มีคุณภาพอย่างน้อย 3 ด้าน 
คือ 1) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป    
3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
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ตัวบ่งชี้ 
1) บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย

และทักษะทางปัญญารวมทั้งสุขภาพกาย ใจที่สมบูรณ์ 
2) บัณฑิตมีความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการ
พัฒนางาน 

3) บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพ สู่
การปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกต์สู่อาชีพ พัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล 
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2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
 มีการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตามหลักธรรมาภิบาล และ
พันธกิจของสถาบันการอาชีวศึกษา 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอาชีวศึกษาระดับปริญญา 
 มีการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม 
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ตัวบ่งชี ้
1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น 

สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของสถาบันการอาชีวศึกษาและสังคม 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม 

2) มีการบริหารจัดการทรพัยากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการจัด
การศึกษาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า คุ้มทุน เน้นการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี 

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาระดับปริญญาอย่างต่อเนื่อง 



ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา 
 มีการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันการอาชีวศึกษาที่เป็นสถาบัน 
อุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี โดยให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงที่ชานาญการปฏิบัติ การสอน การวิจัย เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่สังคม โดยมีการประสานความร่วมมือ รวมพลังจากทุกภาคส่วนของ
ชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้ 
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ตัวบ่งชี้ 
1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น เชื่อมโยงกับมาตรฐาน

อาชีพ สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ 
และสังคม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เน้นการปฏิบัติตามสมรรถนะวิชาชีพ การเรียนรู้และการสร้างงานด้วย
ตนเองตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการงานวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินและ
ใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี ้
2) มีการวิจัยเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การถ่ายทอด

วิทยาการและเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษา มีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

3) มีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมตามระดับความเช่ียวชาญของสถาบันการอาชีวศึกษา มีการ
ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับภาคการผลิตและบริการ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของ
สังคมและประเทศชาต ิ“Wittaya Jaiwithee" 



ตัวบ่งชี้ 
4) มีการทะนุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรมต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

“Wittaya Jaiwithee" 



3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู ้
 มีการแสวงหา การสร้าง ปรับปรุง พัฒนา และการจัดการความรู้ตามแนวทาง 
หลักการ อันน าไปสู่สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ 
1) มีการแสวงหา การสร้าง ปรับปรุง พัฒนา และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วน

ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู ้

2) มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ 
หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการประสานความ
ร่วมมือ รวมพลัง อันน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้

“Wittaya Jaiwithee" 



“Wittaya Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1 ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 สถาบันฯ ด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2. จัดท า 

• แผนงาน โครงการ กิจกรรมในการจัดระบบและโครงสรา้งการ
บริหารที่เอื้อต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา  

• จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันทีมุ่่งสู่คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถาบัน  

• ด าเนินการตามแผน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนั 
นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  “Wittaya Jaiwithee" 



“Wittaya Jaiwithee" 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 1 ประเด็นการพิจารณา 
• สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
ในสถาบัน  

3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด  
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ  
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไป

ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการต่อไป 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 2  ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภบิาลของสภาสถาบัน
และผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

สถาบันฯ ด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบใน

การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน ในการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ  

2. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ส่งเสริม สนับสนุน ในการ บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลของ
สภาสถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับของสถาบัน  

3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด  
4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ  
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรงุ พัฒนาการ

ด าเนินการ ต่อไป “Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 3 ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการ
บริหารจัดการด้าน
ทรัพย์สิน งบประมาณ
และรายได้ 

สถาบันฯ ด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบในการ

บริหารจัดการด้านทรัพย์สนิ งบประมาณและรายได้  
2. ก าหนดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสถาบันในการบรหิารจัดการด้าน

ทรัพย์สิน งบประมาณ และรายได้ของสถาบันเพือ่ด าเนนิงานตามพันธกิจ
ของสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว เป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้  

3. ด าเนินการตามข้อบังคบั ระเบียบ ประกาศของสถาบันโดยเคร่งครัด  
4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ  
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรงุ พัฒนาการ

ด าเนินการ ต่อไป “Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  4 ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

สถาบันฯ ด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพือ่ประโยชน์ในการเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี การบริการวิชาการและวิชาชีพ การสร้างและ
พัฒนาสถาบันให้เป็นสังคมฐานความรู้  

3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและ

พัฒนาการด าเนนิการต่อไป “Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 5  ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการ
บริหารจัดการด้าน
บุคลากร 

สถาบันฯ ด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบในการ

บริหารจัดการด้านบุคลากร 
2. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการสรรหา แต่งต้ัง มอบหมายให้

บุคลากรในสงักัดสถาบันปฏิบัติหน้าทีต่รงตามความรู้ ความสามารถทั้งด้าน
การสอนและด้านการด าเนินงานสง่เสริม สนับสนุนตามโครงสร้างการบรหิาร
ของสถาบัน โดยการประสานความร่วมมือของส่วนราชการในสังกัดสถาบัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดในการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน 

3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพฒันาการ

ด าเนินการต่อไป 
“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  6 ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการ
บริหารจัดการด้าน
การศึกษา 

สถาบันฯ ด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการ

บริหารจัดการด้านการอาชีวศกึษาระดับปริญญา 
2. จัดท าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศในการเปิดสอนหลกัสูตรสาขาวิชาต่างๆ 

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ความพร้อมด้านทรัพยากรการเรยีน
การสอนและการจัดการ ความร่วมมือจากสถานประกอบการที่มีเทคโนโลยี
ตามสมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตร รูปแบบและวิธีการในการจัดการเรยีน
การสอนที่เหมาะสม คุ้มค่า คุ้มทุน เน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี

3. ด าเนินการตามข้อบังคบั ระเบียบ ประกาศของสถาบนัโดยเคร่งครัด 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพฒันาการ

ด าเนินการต่อไป 
“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 7  ประเด็นการพิจารณา 

ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยเพื่อสรา้ง
งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
และงานสรา้งสรรค ์
 

สถาบันฯ ด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบใน

การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพือ่สรา้งงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
และงานสร้างสรรค ์

2. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย
เพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสรา้งสรรค์ที่
เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตาม
ศักยภาพของสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ สถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศ เพื่อพฒันาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติของสังคมและประเทศชาต ิ

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 7  ประเด็นการพิจารณา 

3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรบัปรุง 

พัฒนาการด าเนนิการต่อไป 

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 8  ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี 
 

สถาบันฯ ด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน

การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี 
2. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการถ่ายทอดวิทยาการและ

เทคโนโลยี ตามศักยภาพของสถาบัน 
3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรงุ 

พัฒนาการด าเนนิการต่อไป 

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 9  ประเด็นการพิจารณา 

ระดับการปฏิบัติในการ
ให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

สถาบันฯ ด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการ

ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
2. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  ที่

ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ตามระดับความ
เชี่ยวชาญของสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันกับภาค
การผลิตและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพฒันาการ

ด าเนินการต่อไป 
“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 10 ประเด็นการพิจารณา 

ระดับการปฏิบัติในการ
ด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้ม 
 

สถาบันฯ ด าเนินการ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบใน

การด าเนินการด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
2. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการทะนุบ ารงุศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ

3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและ

พัฒนาการด าเนนิการต่อไป 

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 11  ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการ
เสริมสร้างให้สถาบันเป็น
สังคมฐานความรู้  
 

สถาบันฯ ด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน

การเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคมฐานความรู้ 
2. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการแสวงหา การสร้าง ปรับปรุง 

พัฒนาและมีการใช้ประโยชน์ความรู้ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุม
พันธกิจของสถาบันทั้งการเรยีนการสอน การวิจัย การถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี และการให้บริการวิชาการและวิชาชพี 

3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรงุ พัฒนาการ

ด าเนินการต่อไป 
“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 12 ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการสถาบันไปสูสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

สถาบันฯ ด าเนินการ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหนาที่และความรับผิดชอบใน

การบริหารจัดการสถาบันไปสูสังคมแหงการเรียนรู 
2. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการบริหารจัดการความรูอย่าง

เป็นระบบโดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยน
เรียนรู หลักการสรางเครอืขายและหลักการประสานความร่วมมือ รวม
พลังที่น าสถาบันไปสูสังคมแหงการเรยีนรู 

3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไปปรับปรงุ 

พัฒนาการด าเนินการตอไป “Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 13 ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

สถาบันฯ ด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน

การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการติดตาม ตรวจสอบ 

ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันและจัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ 
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและ

พัฒนาการด าเนนิการต่อไป “Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 14  ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการ
ประเมินคุณภาพ  
 

สถาบันฯ ด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน

การประเมินคุณภาพภายใน  
2. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการประเมินคุณภาพการจัดการ

อาชีวศึกษาโดยสถาบันเองเป็นประจ าทกุปีตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาที่กระทรวงศกึษาธิการประกาศก าหนดและตามหลกัเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคณุภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญา 

3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด  
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ  
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและพฒันา 

การด าเนินการต่อไป 
“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 15 ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการพัฒนา
หลักสูตร 

 พิจารณาผลการด าเนินการในแตละสาขาวิชาและแตละสถานที่ที่
จัดการเรียนการสอน โดยสถาบันฯ ด าเนินการดังนี้  
1. แตงตั้งคณะกรรมการ และก าหนดอ านาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ในการพัฒนาหลกัสตูร  
2. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาหลกัสูตร โดยการ

ส ารวจความตองการของ ตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม มีการ
พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคณุวุฒิอาชวีศึกษาระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 15 ประเด็นการพิจารณา 
3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด  
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ  
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและ

พัฒนาการด าเนนิการตอไป 

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 16  ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอน 

  พิจารณาผลการด าเนินการในแตละสาขาวิชาและแตละสถานทีท่ี่จัดการ
เรียนการสอน โดยสถาบันฯ ด าเนินการดังนี้   
1. แต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบใน

การจัดการเรียนการสอน  
2. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน ตาม

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชา หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการศกึษาระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศกึษา   

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 16  ประเด็นการพิจารณา 
3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด  
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ  
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง และ

พัฒนา การด าเนินการต่อไป 

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 17  ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการจัดการ 
ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
หรือการฝกอาชีพ 

 พิจารณาผลการด าเนินการในแตละสาขาวิชาและแตละสถานทีท่ี่
จัดการเรียนการสอน โดยสถาบันฯ ด าเนินการดังนี้  
1. แตงตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหนาที่และความรับผิดชอบใน

การจัดการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือการฝกอาชีพ  
2. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการจัดการฝกประสบการณทักษะ

วิชาชีพ หรือการฝกอาชีพ ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา  
3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนด  
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ  
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง และ

พัฒนาการด าเนนิการตอไป 

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 18  ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการสงเสรมิ 
สนับสนุนการจัดท าโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 พิจารณาผลการด าเนินการในแตละสาขาวิชาและแตละสถานทีท่ี่
จัดการเรียนการสอน โดยสถาบันฯ ด าเนินการดังนี้  
1. แตงตั้งคณะกรรมการและก าหนด อ านาจ หนาที่และความ 

รับผิดชอบ ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ  

2. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษา
จัดท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน 
และค านึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมทีก่ าหนด  
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ  
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุง และ

พัฒนา การด าเนินการตอไป 
“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 19  ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละของผลงานโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพที่เกิดผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เผยแพร่  
 

  ร้อยละของจ านวนผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เกิดผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่ เทียบกับจ านวนผลงานโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชพีท้ังหมด โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละ
สถานที่ ที่จัดการเรียนการสอน  
 

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 20 ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาทีผ่่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาก าหนดจากการ
ประเมินครั้งแรก เทียบกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชา ตามหลักสูตรสาขาวิชา โดยพิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและ
แต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน  

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  21 ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
ได้รับการพัฒนาและน ามาใช้
ประโยชน์  

 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าทีไ่ด้รับการพัฒนาตามเกณฑ์และ
ได้น ามาใช้ประโยชน์ เทียบกับ จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด โดย
พิจารณาในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน  
 

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 22  ประเด็นการพิจารณา 
รอยละของผลงานการวิจัย 
และงานสรางสรรคที่ไดน า
ไปใชประโยชนและเผยแพร  
  
 

 รอยละของจ านวนผลงานการวิจัย และงานสรางสรรคที่ไดน าไปใช
ประโยชนและเผยแพรเทียบกับจ านวนผลงานทั้งหมด โดยพิจารณา
ในแตละสาขาวิชาและแตละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน  
 

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 23  ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิต  
 

 พิจารณาผลการด าเนินการในแตละสาขาวิชาและแตละสถานทีท่ี่
จัดการเรียนการสอน โดยสถาบันฯ ด าเนินการดังนี้  
1. แต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหนา้ที่และความ

รับผิดชอบในการพฒันาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต  
2. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสรมิ สนับสนุน 

การพัฒนาคุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องบัณฑิต ครอบคลุมทั้ง
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย
และ ทักษะทางปัญญา ตลอดจนสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ โดยการ
มีส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมทุกภาคเรียน  

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 23  ประเด็นการพิจารณา 
3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก าหนด  
4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ  
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและ

พัฒนาการด าเนนิการต่อไป  

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  24 ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการพัฒนา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไปของบัณฑิต   

 พิจารณาผลการด าเนินการในแตละสาขาวิชาและแตละสถานที่ที่จัดการ
เรียนการสอน โดยสถาบันฯ ด าเนินการดังนี้  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน

การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต  
2. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสรมิ สนับสนุนการ

พัฒนาสมรรถนะหลกั และสมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต ครอบคลุมทั้ง
ความรู้และทักษะการสือ่สาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ การ
พัฒนาการเรียนรูแ้ละการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและ
การพัฒนางาน โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมทุกภาคเรียน  

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  24 ประเด็นการพิจารณา 
3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก าหนด  
4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ  
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและ

พัฒนาการด าเนนิการต่อไป  

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 25  ประเด็นการพิจารณา 
ระดับการปฏิบัติในการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพของบณัฑิต 
 

 พิจารณาผลการด าเนินการในแตละสาขาวิชาและแตละสถานทีท่ี่
จัดการเรียนการสอน โดยสถาบันฯ ด าเนินการดังนี้  
1. แตงตั้งคณะกรรมการและก าหนดอ านาจหนาที่และความ

รับผิดชอบในการพฒันาสมรรถนะวิชาชีพของบัณฑิต  
2. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสรมิ สนับสนุน

การพัฒนาสมรรถนะวิชาชพี ของบณัฑิต ครอบคลุมทั้ง
ความสามารถในการประยุกตใชความรู ทักษะในสาขาวิชาชพีสู
การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ พัฒนาสังคมใหสามารถ
แข่งขันไดในระดับสากล โดยการมีสวนรวมของสถานประกอบการ 
หนวยงาน ชุมชนที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมทุกภาคเรียน 

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 25  ประเด็นการพิจารณา 
3. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีก่ าหนด  
4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ  
5. น าผลจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปปรับปรุงและ

พัฒนาการด าเนนิการตอไป  

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 26  ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพ
บัณฑิตดานคุณลักษณะที่พงึประสงค  
  
 

 คาคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ในแตละ
สาขาวิชา และแตละสถานที่ที่จัดการเรยีนการสอน   

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 27  ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจต่อ
คุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป 
  
 

 ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดับ ในแตละสาขาวิชา และแต
ละสถานที่ที่จัดการเรยีนการสอน 

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่  28 ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บัณฑิตด้านสมรรถนะวิชาชีพ  
  
 

 ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจจากแบบสอบถาม แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ในแตละสาขาวิชา 
และแตละสถานที่ทีจ่ัดการเรียนการสอน  

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 29 ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพในการพฒันาการ
ประกันคุณภาพภายใน  
  
 

 ร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีการพัฒนาเทยีบกับ
จ านวนตัวชี้วัดความส าเรจ็ทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด โดยพิจารณาในแต่ละ
สาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน 
  

“Wittaya  Jaiwithee" 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 30 ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพในการประกัน
คุณภาพภายใน 
  

 ร้อยละของจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จระดับคุณภาพ “ดีมาก” 
เทียบกับจ านวนตัวชี้วัดความส าเร็จ ทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด โดยพิจารณา
ในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน 

“Wittaya  Jaiwithee" 



สรุปตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 

“Wittaya Jaiwithee" 



“Wittaya Jaiwithee" 

ล าดับที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภท ระดับ 

1 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการ สถาบัน 

2 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดีตาม  
หลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผูบ้ริหาร  
ทุกระดับของสถาบัน 

กระบวนการ สถาบัน 

3 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านทรพัย์สิน 
งบประมาณและรายได ้

กระบวนการ สถาบัน 

4 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

กระบวนการ สถาบัน 

5 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร กระบวนการ สถาบัน 



“Wittaya Jaiwithee" 

ล าดับที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภท ระดับ 

6 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการศึกษา กระบวนการ สถาบัน 

7 ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย  

เพื่อสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ  

งานสร้างสรรค 

กระบวนการ สถาบัน 

8 ระดับการปฏิบัติในการถ่ายทอดวิทยาการและ  

เทคโนโลยี 

กระบวนการ สถาบัน 

9 ระดับการปฏิบัติในการให้บรกิารวิชาการและวิชาชีพ กระบวนการ สถาบัน 

10 ระดับการปฏิบัติในการด าเนนิการด้านศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้ม 

กระบวนการ สถาบัน 



“Wittaya Jaiwithee" 

ล าดับที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภท ระดับ 

11 ระดับการปฏิบัติในการเสริมสร้างให้สถาบันเป็น  

สังคมฐานความรู ้

กระบวนการ สถาบัน 

12 ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการสถาบันไปสู ่ 

สังคมแห่งการเรียนรู ้

กระบวนการ สถาบัน 

13 ระดับการปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

การศึกษา 

กระบวนการ สถาบัน 

14 ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน กระบวนการ สถาบัน 

15 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ สาขา 

16 ระดับการปฏิบัติในการจัดการเรยีนการสอน กระบวนการ สาขา 



“Wittaya Jaiwithee" 

ล าดับที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภท ระดับ 

17 ระดับการปฏิบัติในการจัดการฝึกประสบการณ์  
ทักษะวิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพ 

กระบวนการ สาขา 

18 ระดับการปฏิบัติในการส่งเสรมิ สนับสนุน  
การจัดท าโครงการพฒันาทักษะวิชาชพี 

กระบวนการ สาขา 

19 ร้อยละของผลงานโครงการพฒันาทักษะวิชาชีพ  
ที่เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่ 

ผลผลิต สาขา 

20 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
มาตรฐานวิชาชีพ 

ผลผลิต สาขา 

21 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีไ่ด้รับการพัฒนาและ 
น ามาใช้ประโยชน์ 

ผลผลิต สาขา 



“Wittaya Jaiwithee" 

ล าดับที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภท ระดับ 

22 ร้อยละของผลงานการวิจัย และงานสร้างสรรคท์ี่ได้ 
น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร ่

ผลผลิต สาขา 

23 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงคข์องบัณฑิต 

กระบวนการ สาขา 

24 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลกั  
และสมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต 

กระบวนการ สาขา 

25 ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  
ของบัณฑิต 

กระบวนการ สาขา 



“Wittaya Jaiwithee" 

ล าดับที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประเภท ระดับ 

26 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้าน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ผลผลิต สาขา 

27 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตด้าน สมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป 

ผลผลิต สาขา 

28 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้าน สมรรถนะ
วิชาชีพ 

ผลผลิต สาขา 

29 ระดับคุณภาพในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ผลผลิต สาขา 

30 ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน ผลผลิต สาขา 
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