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ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับสถาบัน จ านวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน  
จ านวนรวม 15 ตัวบ่งช้ี  ดังต่อไปนี ้

 

มาตรฐาน ประเด็นการ
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ี ชนิดตัวบ่งช้ี 

1. คุณลักษณะ    
    ของผู้ส าเรจ็ 
    การศึกษา 
    อาชีวศึกษา 
    ที่พึงประสงค์ 

(6 ตัวบ่งช้ี) 

1.1 ด้านความรู้
และด้านทักษะ
ในการประยุกต์ใช้ 
 

1.1.1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่าน
ความรู้รวบยอดได้ในรอบแรก 

ผลผลิต 

1.1.2 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาทีห่ลักสูตรก าหนด 

ผลผลิต 

1    1.1.3 ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาทีม่ีผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผูส้ าเร็จ
การศึกษา ระดับดีข้ึนไป 

ผลผลิต 

1.1.4 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีส่อบผ่าน
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

ผลผลิต 

1.2 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

1.2.1 ระดับคุณภาพการพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ 

กระบวนการ 

1.2.2 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีม่ีผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผูส้ าเร็จ
การศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับดีข้ึนไป  

ผลผลิต 

2. การจัดการ  
   อาชีวศึกษา 
   (7 ตัวบ่งช้ี) 

2.1 ด้าน
หลักสูตร
อาชีวศึกษา 

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถานบรกิารสุขภาพ และความต้องการก าลงัคน
ด้านสุขภาพของประเทศ   

ปัจจัยน าเข้า 

2.2 ด้านการ
จัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา 

2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า 
 

2.2.2 ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

กระบวนการ 

2.3 ด้านการ
บรหิารจัดการ 

2.3.1 ระดับคุณภาพของการบรหิารจัดการ
บุคลากร 
 

กระบวนการ 
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มาตรฐาน ประเด็นการ
ประเมิน 

ตัวบ่งช้ี ชนิดตัวบ่งช้ี 

2.3.2 ระดับคุณภาพของการบรหิารจัดการสิง่
สนับสนุนการเรียนรู ้

กระบวนการ 

2.3.3 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ 

กระบวนการ 

2.4 ด้านการน า
นโยบายสู่การ
ปฏิบัต ิ  

2.4.1 ระดับคุณภาพในการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัต ิ
 

กระบวนการ 

3. การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

(2 ตัวบ่งช้ี) 

3.1 ด้านความ
ร่วมมือในการ
สร้างสงัคมแหง่
การเรยีนรู้   

3.1.1 ระดับความส าเร็จในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
 

กระบวนการ 

3.2 ด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

3.2.1 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีนวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย 

ผลผลิต 

 
 สรปุจ านวนตัวบ่งช้ีปจัจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
- ปัจจัยน าเข้า มีจ านวน 2 ตัวบ่งช้ี 
- กระบวนการ มจี านวน 7 ตัวบ่งช้ี 
- ผลผลิต มีจ านวน 6 ตัวบ่งช้ี 
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มาตรฐานท่ี 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จะพิจารณาได้จาก
ประเด็นการประเมินและตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี้  

ประเด็นการประเมิน 1.1 ด้านความรู้และด้านทักษะในการประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
 - ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.1  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีส่อบผ่านความรู้รวบยอดได้ในรอบแรก 

   - ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.2  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
   - ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.3  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่มผีลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
                                                ผู้ส าเรจ็การศึกษา ระดับดีข้ึนไป  
   - ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.4  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีส่อบผ่านความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  

 ประเด็นการประเมิน 1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์  
ประกอบด้วย 2 ตัวบง่ช้ี ได้แก่ 

   - ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.1  ระดับคุณภาพการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
                                               และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   - ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
                                               ผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                               ระดับดีข้ึนไป 
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ประเดน็การประเมิน 1.1 ด้านความรู้และด้านทักษะในการประยุกต์ใช้ 
ค าอธิบายประเด็นการประเมิน 
 
 ด้านความรู้ 

ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้เกีย่วกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมินดังนี้  

ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้
ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี รวมถึงมีคุณภาพที่ตอบสนองต่อ
ระบบบริการสุขภาพของประเทศ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาหลัก (core 
subjects) 2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) 3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning 
and innovation skills) และ  4) กลุ่ มทั กษะสารสนเทศ  สื่ อและเทคโนโลยี  (information, media and 
technology skills) 

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 
1. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical 

thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การ
สื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration) 

2. กลุ่มทักษะสารสนเทศ  สื่ อและเทคโนโลยี  (information, media and technology skills) 
ประกอบด้วยการรู้สารสนเทศ  (information literacy) การรู้สื่อ  (media literacy) และการรู้ ICT (ICT 
literacy) 

3. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบดว้ยความสามารถในการปรับตัว และ 
ยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-direction) 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม  (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบ และ
ความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม 
(leadership and social responsibility) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านความรู้รวบยอดได้ในรอบแรก 

ชนิดตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 การสอบความรู้รวบยอด เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ รวมถึงความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพของนักศึกษา ในหลักสูตรที่ศึกษา โดยเป็นการสะท้อนถึงคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับการพัฒนาให้
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนด 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านความรู้รวบยอดได้ในรอบแรก หมายถึง จ านวนของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินความรู้รวบยอด ด้านวิชาชีพภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไดใ้นรอบ
แรก เทียบกับจ านวนผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้รวบยอดทั้งหมด จ าแนกตาม สาขาวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 
โดยเกณฑ์ผ่านการประเมินความรู้รวบยอดด้านวิชาชีพภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินั้น ก าหนดให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะต้องได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ ดังนี้ 

- คะแนนภาคทฤษฎีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม  
- คะแนนภาคปฏิบัติ (OSCE) ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม  

ทั้งนี ้ผูส้ าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านเกณฑก์ารประเมินทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงจะถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้รวบยอด 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาที่สอบผ่านความรู้รวบยอดได้ในรอบแรก  
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 และก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80.00 ข้ึนไป 

 สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาที่สอบผ่านความรู้รวบยอดได้ในรอบแรก ตามสูตร  

 จ านวนผ ู ้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านความรู้รวบยอดได้ในรอบแรก 
จ านวนผู้มีสิทธ์ิสอบความรู้รวบยอดทั้งหมด 

X 100 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

                   
                คะแนนที่ได้     = 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านความรู้รวบยอดได้ในรอบแรก 
80 

X 5 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 1.1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด  

ชนิดตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ผลของการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ควรท าให้นักศึกษามคีวามพร้อมทางการเรียน 
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยมีอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด หมายถึง จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในช้ันปีที่ 1 
ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาน้ัน จ าแนกตาม สาขาวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาที่หลกัสูตรก าหนด  
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 และก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 90 ข้ึนไป  

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาทีห่ลกัสูตรก าหนด ตามสูตร 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 1 ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาน้ัน 
X 100 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

                  คะแนนที่ได้     = 
 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
90 

X 5 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.1.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ระดับดีขึ้นไป  

ชนิดตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาทีม่ีต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา ภายใน 1 ปี 
ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ได้แก่ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา โดยมีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ 
เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ และเก็บข้อมูลกับผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลความพึงพอใจต่อไป 

การประเมินความพึงพอใจ เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้  

1. ด้านความรู้ 
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ได้แก่ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยแปลงค่าร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับดีข้ึนไป (เท่ากับหรือมากกว่า 3.51) เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 และก าหนดให้คะแนนเต็ม           
5 = ร้อยละ 90 ข้ึนไป  

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มผีลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับดีข้ึนไป ตามสูตร 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับดีขึ้นไป 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตอบกลับทั้งหมด 

X 100 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

                   
                 คะแนนที่ได้     = 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับดีขึ้นไป   

90 

X 5 
 

หมายเหตุ : 
1. จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาที่รบัการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ผูส้ าเร็จการศึกษา จะต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 70 ของจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
2. ผู้ส าเรจ็การศึกษาที่รบัการประเมินความพงึพอใจฯ เป็นผู้ที่ได้งานท าภายใน 1 ปี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.4  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  

ชนิดตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้เพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาให้สามารถ
แข่งขันในเวทีนานาชาติได้ และเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน รวมทั้งกฎบัตรอาเซียนได้บัญญัติให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของประชาคมอาเซียน ประกอบกับ
คณะกรรมการอุดมศึกษามีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศฉบับลง
วันที่ 12 เมษายน 2559 ดังนั้น สถาบันพระบรมราชชนก จึงไดอ้อกประกาศ เรื่อง เกณฑ์และแนวทางการสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรับอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยส าหรับนักศึกษา 
ก าหนดเกณฑ์ผ่านที่ระดับ 51 คะแนน (Upper intermediate) ในทุกหลักสูตร และให้นักศึกษาเข้าสอบ
ภาษาอังกฤษทุกครั้งที่มีการจัดสอบเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ์การประเมิน 

 โดยแปลงค่ารอ้ยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ของสถาบันพระบรมราชชนก 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ของสถาบันพระบรม
ราชชนก ตามสูตร 

 

 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านความรู้ด้านภาษาอังกฤษฯ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน  
X 100 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

                   
                คะแนนที่ได้     = 

ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านความรู้ด้านภาษาอังกฤษฯ 
100 

X 5 
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ประเด็นการประเมิน 1.2  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ค าอธิบายประเด็นการประเมิน 
 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  มี คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ
ผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีความเป็นพลเมืองและพลโลก  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1  ระดับคุณภาพการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถานศึกษาต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับ ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ดังนี ้

1.1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
1.2. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
1.3. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี  

เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิผู้อื่น 
1.4. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติไทย  

2. มีการด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน ครบถ้วนตามประเภทของกิจกรรม  
3. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาผู้เรียน 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  
           ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีตอ่คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ในด้านการมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ มีจิตส านักรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของสถาบันพระบรมราชชนก  

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ครอบคลุมใน
ประเด็นต่อไปนี้  

1. คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ตามที่หลกัสูตรก าหนด  
2. อัตลักษณ์ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำของสถำบันพระบรมรำชชนก 

  อัตลักษณ์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของสถำบันพระบรมรำชชนก คือ  “บริกำรสุขภำพด้วยหัวใจ ควำมเป็น
มนุษย”์ หมำยถึง กำรให้บริกำรที่เป็นมิตร มีควำมรัก ควำมเมตตำ ใส่ใจในปัญหำและควำมทุกข์ของผู้รับบริกำรและ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้บริกำรตำมปัญหำและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรที่เป็นจริง โดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร
เป็นหลัก ซึ่งก ำหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ไว้ ดังนี้ 

 
 S =  Service  mind 
 SAP A =  Analytical  thinking 
  P =  Participation/Patient Right 
 
 จิตบริกำร (Service  Mind) 
 หมำยถึง จิตที่พร้อมที่จะสละเวลำ  แรงกำย และสติปัญญำเพื่อสำธำรณะประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่ง     ดู
ดำยเมื่อพบเห็นปัญหำหรือควำมทุกข์ยำมที่เกิดข้ึนกับผู้คน เป็นจิตที่มีควำมสุขเมื่อได้ท ำควำมดีและเห็นน้ ำตำ
เปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจติที่เปีย่มด้วย “บุญ” คือควำมสงบเย็นและพลังแห่งควำมดีจิตแห่งกำรให้ควำมดีงำมทั้งปวง
แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยควำมเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซำบซึ้งใจ ปิติสุข มีคุณค่ำและพัฒนำจิตวิญญำณให้สูงข้ึน  เป็น
ควำมสมัครใจ เต็มใจตั้งใจท ำ และเสียสละทั้งแรงกำยและแรงใจหรือทรัพย์สินในกำรท ำกิจกรรมหรือสิ่งที่ เปน็
ประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีควำมสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น 
 จิตบริกำรเป็นกำรให้บริกำรโดยบูรณำกำรควำมเป็นมนุษย์เช่ือมโยงมิติทำงสังคม  อ่อนโยนต่อชีวิต   
อ่อนน้อมต่อธรรมชำติ ควำมเป็นกัลยำมิตร จัดบริกำรด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ 
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กำรคิดเชิงวิเครำะห์  (Analytical Thinking) 
 คือ กำรคิดเพื่อให้เกิดมุมมองที่มองเห็นอย่ำงเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันทั้งควำมสัมพันธ์ทำงเดียว หรือ
ทำงตรงข้ำมและน ำไปสู่กำรตีควำมและให้ควำมหมำยในองค์ประกอบนั้นๆ อย่ำงลึกซึ้ง อย่ำงเป็นเหตุผล และ
สอดคล้องกัน ดังนั้น กำรคิดวิเครำะห์จึงหมำยถึงควำมสำมำรถในกำรจ ำแนก แจกแจง องค์ประกอบต่ำงๆของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งและหำควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่ำงองค์ประกอบเหล่ำนั้นเพื่อค้นหำสำเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่ เกิดข้ึน 
 กำรค ำนึงถึงสิ่งท่ีผู้ป่วยและกำรให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม  (Patient Right/Participation) 
 สิทธิของผู้ป่วยเป็นสิทธิข้ันพื้นฐำนของมนุษย์บนกำรตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงควำมเป็นอิสระของ
มนุษย์ (Human Autonomy)  สิทธิผู้ป่วยน้ันเป็นส่วนหนึ่ง  เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิที่ส ำคัญที่สุดในกำรเป็น
ผู้ป่วยคือ  สิทธิที่จะได้รับกำรบอกเล่ำถึงข้อมูลต่ำงๆ ทั้งนี้ผู้ป่วยจะได้เข้ำใจและยินยอมให้ควำมร่วมมือด้วยควำมเต็ม
ใจ  กำรยินยอมของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำเพรำะผู้ป่วยจะได้ทรำบถึงธรรมชำติ  ลักษณะกำรรักษำ  ตลอดจน
ประโยชน์อันจะเกิดข้ึน  กำรยอมรับเรื่องกำรยินยอมของผู้ป่วยสะท้อนให้เห็นถึงกำรยอมรับว่ำผู้ป่วย มีเสรีภำพ  
แม้ว่ำจะกรณีที ่แพทย์อธิบำยให้แก่ผู้ป่วยแล้วจะเกิดควำมลังเลใจที ่จะปฏิบัติตำมค ำแนะน ำก็ตำม แต่ จุดนี้มี
ควำมส ำคัญมำกเพรำะเป็นกำรยอมรับในแนวคิดพื้นฐำนที่ว่ำผู้ป่วยมีอิสระและสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วม  โดยเข้ำใจ
ถึงกระบวนกำรรักษำที่ด ำเนินอยู่  แทนที่ผู้ป่วยจะมีควำมคิดเห็นว่ำตนเองเปรียบเสมือนแต่ผู้รับและปฏิบัติตำมค ำสั่ง
แต่เพียงอย่ำงเดียวเท่ำน้ันสิทธิผู้ป่วยเป็นกำรยึดถือคุณค่ำของควำมเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ (Autonomy)  และ
ควำมเคำรพผู้ป่วยในฐำนะที่เป็นมนุษย์  กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้ป่วยน้ันเป็นวิธีที่ปกป้องอันตรำยแก่ผู้ป่วยซึ่งจะ
เป็นประโยชน์โดยตรงด้ำนวิธีกำรรักษำ นอกจำกนี้กำรบอกข้อมูลแก่ผู้ป่วยให้เกิด ควำมเข้ำใจ เป็นสิทธิอันชอบ
ธรรมพื้นฐำนในกำรปฏิบัติต่อผู้ป่วยในฐำนะที่เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี มีควำมเสมอภำคด้ำนกำรใช้เหตุผล  กำรละเว้น
กำรปฏิบัติดังกล่ำวเท่ำกับเป็นกำรปฏิบัติต่อมนุษย์เสมือนเป็นวัตถุหรือเครื่องมือไปสู่เป้ำประสงค์บำงอย่ำง  เป็นกำร
กีดกันไม่ให้ผู้ป่วยได้มีโอกำสในกำรตัดสินใจด้วยตนเอง     

เกณฑ์การประเมิน 

โดยแปลงค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับดีข้ึนไป (เท่ากับหรือมากกว่า 3.51) เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 และก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
90 ข้ึนไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มผีลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเรจ็การศึกษา  
   ระดับดีข้ึนไป ตามสูตร 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับดีขึ้นไป 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตอบกลับทั้งหมด 

X 100 
 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

                   
                 คะแนนที่ได้     = 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับดีขึ้นไป   

90 

X 5 
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หมายเหตุ : 
1. จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาทีร่ับการประเมินความพงึพอใจจากผู้ใช้ผูส้ าเรจ็การศึกษา จะตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ  
    70 ของจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาทีส่ าเรจ็การศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาทีร่ับการประเมินความพึงพอใจฯ เป็นผูท้ี่ได้งานท าภายใน 1 ปี 
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มาตรฐานท่ี 2 : การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนดใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา โดย
การจัดการอาชีวศึกษา จะพิจารณาได้จากประเด็นการประเมินและตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี้  

ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
  - ตัวบ่งช้ีที่ 2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่อดคล้องกับความตอ้งการของผู้เรียน ชุมชน  
                                               สถานบริการสุขภาพ และความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 

 ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
  - ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

  - ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.2 ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี ได้แก่  

  - ตัวบ่งช้ีที่ 2.3.1 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการบุคลากร  
 - ตัวบ่งช้ีที่ 2.3.2 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

   - ตัวบ่งช้ีที่ 2.3.3 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการด้านงบประมาณ  
ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 

  - ตัวบ่งช้ีที่ 2.4.1 ระดับคุณภาพในการน านโยบายสูก่ารปฏิบัติ 
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ประเด็นการประเมินท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ค าอธิบายประเด็นการประเมิน 

สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานบริการ
สุขภาพ และความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาใหม่ให้
สอดคล้องกับแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ โดย
ความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานบริการสุขภาพ  
                  และความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
จ านวนของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานบริการสุขภาพ 

และความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ โดยการประเมินหลักสูตรที่สอดคล้องฯ จะต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ ดังนี ้

1) หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาตามวงรอบ 
2) สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความตอ้งการของผูเ้รียน 

ชุมชน สถานบริการด้านสุขภาพ ความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 
3) มีการปรบัปรุงรายวิชา/ก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิม่เติม ให้ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 
4) มีความร่วมมือกบัสถานบรกิารด้านสุขภาพหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน 

  ก าหนดให้คะแนนเตม็ 5 เท่ากับ รอ้ยละ 100  

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  
สถานบรกิารสุขภาพ และความต้องการก าลงัคนด้านสุขภาพของประเทศ ตามสูตร 

 

 จ านวนหลักสูตรที่ผ่านครบตามเกณฑ์ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

                   
                 คะแนนที่ได้     = 

ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านครบตามเกณฑ์ 
100 

X 5 
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ประเด็นการประเมินท่ี 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

ค าอธิบายประเด็นการประเมิน 

สถานศึกษาต้องมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างานตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียน 
ของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
1. ครูมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปรญิญาตรีในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน หรือ

เป็นไปตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 
2. ครูมีจ านวนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา หรือเป็นไปตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 
3. มีการพฒันาครูอย่างเป็นระบบ เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
4. มีการก ากับให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา และครบถ้วนตามที่

หลักสูตรก าหนด  
5. มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผูเ้รียนทุกหลักสูตร ได้รบัการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน

บริการสุขภาพ หรือหน่วยงานที่สอดคล้องกับหลกัสูตรที่ศึกษา โดยมีครูไปนิเทศผู้เรียนตามแผนที่
ก าหนด  

6. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของแตล่ะหลักสูตร สอดคลอ้งกบัวิธีการเรียนการสอนและ
เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับทีส่ถาบันการศึกษาก าหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เป็นคะแนนระหว่าง 
0-5 และก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  ตามสูตร 
 

 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ. 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

                  คะแนนที่ได้     = 
                  

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

100 
X 5 
 

 
หมายเหตุ : 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22)   
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ตัวบ่งชี้ที ่2.2.2  ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถานศึกษาต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
ทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. รายวิชามีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษา 

2. รายวิชามีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และมีการบันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษา 

3. รายวิชามีการวัดและประเมินผลสอดคล้องตามแผนการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียนมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษา 

4. มีการนิเทศหรือเยี่ยมสอนตามระบบที่ก าหนด 
5. รายวิชามีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการจัดการเรียนการสอน หรือผลการวัด

และประเมินผล หรือผลการนิเทศเยี่ยมสอน หรือผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรือผลการทวนสอบการ
ด าเนินการสอน หรือผลการประเมินรายวิชา หรือผลการประเมินอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

หมายเหตุ : 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22)   
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ประเด็นการประเมินท่ี 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

ค าอธิบายประเด็นการประเมิน 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์  และสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ ที่พักนักศึกษา ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่าง
เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที ่2.3.1 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการบุคลากร  

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถานศึกษามีการบริหารจดัการบคุลากรอย่างมีประสทิธิภาพ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก
ของสถานศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนบริหารครูและบุคลากรสายสนับสนุน และมีการจัดท ากรอบอัตราก าลังของครูและบุคลากรสาย
สนับสนุน ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

2. มีการควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการตามแผน 
3. มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
4. มีสวัสดิการแกค่รูและบคุลากรสายสนับสนุนในด้านการเสรมิสร้างสขุภาพ หรือการสร้างขวัญและก าลังใจ 
5. มีค่าเฉลี่ยระดับความสุขในภาพรวมของครูและบุคลากรสายสนับสนุน ตั้งแต่ในระดับมีความสุขข้ึนไป  

 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.2  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นการด าเนินการเพื่อให้มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ 
และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์
การเรียนการสอน  ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่ งพิมพ์  วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่าน้ี ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณา
ด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและครูต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของครู ผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. มีแผนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้ อต่อการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร  

โดยมีปริมาณเพียงพอ คุณภาพพร้อมใช้งาน และทันสมัย 
3. มีการก ากับให้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
4. มีการก ากับให้มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ครูต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน าผลการประเมินความพึงพอใจ

มาปรับปรุง/พัฒนา  

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.3  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการดา้นงบประมาณ  

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านงบประมาณ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์  และสื่อการสอน เป็นงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียนใช้ความรู้
ความสามารถ ไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อสังคม และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปี ทีม่ีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ
กิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ 

2. มีการอนมุัติแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
3. มีการควบคุมก ากับให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. มีการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณตามพันธกจิ ในปีงบประมาณทีส่ิ้นสุดแล้ว 
5. มีการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรบัปรุงการวางแผนปฏิบัตกิารในปงีบประมาณต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ประเด็นการประเมินท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ค าอธิบายประเดน็การประเมิน 

 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน  
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสรมิสนับสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน สถานบริการสุขภาพ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.1  ระดับคุณภาพในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน  
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสรมิสนับสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายทีส่อดคล้องกบัหน่วยงานต้นสงักัด 
2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดและสื่อสารนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
3. มีการด าเนินงานตามข้อตกลงค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 
4. บรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
5. ผู้บริหารมีการก ากบัติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
6. มีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบาย  

 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
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มาตรฐานท่ี 3 : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พิจารณาได้จากประเด็นการประเมินและ 
ตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี ้

ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
  - ตัวบ่งช้ีที่ 3.1.1 ระดับความส าเร็จในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี ได้แก่  
  - ตัวบ่งช้ีที่ 3.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย 
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ประเด็นการประเมินท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ค าอธิบายประเด็นการประเมิน 

 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบคุคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาครู ผู้เรียน และคนในชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1.1 ระดับความส าเร็จในการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งการมีสังคมแห่งการเรียนรู้จะท าให้
องค์การและบุคลากร มีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการ
เช่ือมโยงรูปแบบของการท างานเป็นทีม (Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ
เตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม ( Initiative) และการสร้าง
นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะท าให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง และพร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่จะสร้างความร่วมมือเพื่อพฒันาผูเ้รียนและคนในชุมชนสู่ 
              สังคมแห่งการเรียนรู ้
 2. มีการจัดท าแผนพฒันาชุมชนสูส่ังคมแห่งการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที ่
              ก าหนดในข้อ 1  
 3. มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 4. มีการประเมินความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และโครงการ 
 5. มีการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรงุแผน หรือการด าเนินการต่อไป 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
หมายเหตุ : 
 แผนพัฒนาชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง แผนการด าเนินงานที่มุ่งสร้าง พัฒนาผู้เรียนและคนใน
ชุมชน โดยมีการจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการวิชาการและวิช าชีพ และมีการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกิดการจัดท านวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือ
งานสร้างสรรค์ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปรบัปรุง 4 ธค. 61 หน้า 24 

 

ประเด็นการประเมินท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ค าอธิบายประเด็นการประเมิน 

สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
   

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย 

ชนิดตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและผู้เรียนมีการจัดท านวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือ

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิ มพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
ผลงานที่ได้รบัการจดอนุสทิธิบัตรหรอืสทิธิบัตร หรือผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  

โดยมีวิธีการคิดจาก นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ที่
มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน และน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ในรอบปีการศึกษาที่รับการประเมิน ของ 
แต่ละหลักสูตร (อย่างน้อย 1 เรื่องหรือช้ินงาน ต่อหลักสูตร) 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 และก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน  ตามสูตร 

 จ านวนหลักสูตรที่มีนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย  
ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน  

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

                   
              คะแนนที่ได้     = 

ร้อยละของหลักสูตรที่มนีวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย  
ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 

100 

X 5 
 

 


