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ค ำน ำ 

 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบุว่า “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง 
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา              
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ  และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรี       
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด” ทั้งนี้ เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว      
จึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ประกอบด้วย  
๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน 

 สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่ งมี พันธกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข  
โดยการก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนให้คณะและวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัด ผลิตบุคลากรให้แก่หน่วยบริการสุขภาพ 
รวมถึงพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือให้การด าเนินงานมีความสอดคล้อง             
กับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้พิจารณา
ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนกมีความรู้ ความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมิน รวมทั้งสามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 สถาบันพระบรมราชชนกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๓ จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน              
เพ่ือให้วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยคู่มือฉบับนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป 
      
                 สถาบันพระบรมราชชนก 
        พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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สำรบัญ 
 หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
  
สำรบัญ ข 
  
บทที่ ๑ การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ๑ 
บทที่ ๒ นิยามศัพท์ ๘ 
บทที่ ๓ มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
          พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๑๒ 

ภำคผนวก   
ภาคผนวก ก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔๒ 
ภาคผนวก ข ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔๕ 
ภาคผนวก ค Template เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

                      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยในสังกัด 
                  สถาบันพระบรมราชชนก 

๔๘ 
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บทท่ี ๑ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ 

๑. หลักกำร และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ ๑) ยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ๒) เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ    
๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา และ ๔) เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  จึงก าหนดนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเป็น ๔ มิติ   
คือ มิติที่ ๑ การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน” มิติที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ 
“ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ” มิติที่ ๓ การสร้างประสิทธิภาพ
ในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” และ มิติที่ ๔ 
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพ่ิมทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ” ประกอบกับคุณภาพ
ของสถาบันการศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาภายในประเทศมีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสีย
แก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ มีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา มีความส าคัญท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

๑) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired  
Outcomes of Education, DOE Thailand) ไว้ ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเป็นผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร 
ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และด้านการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง           
การจัดการศึกษาจึงต้องจัดให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของผู้เรียน พ้ืนที่ ชุมชน และสังคม รวมทั้งให้อิสระกับสถานศึกษา
ในการก าหนดอัตลักษณ์ และทิศทางการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น   
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก  
ความเสมอภาคและความเท่าเทียม  

๒) กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๓ ก าหนดว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา             
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา      
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 เ พ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่ งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ  และแนะน า
สถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๓) กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยในการจัดการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
และการฝึกอบรมวิชาชีพ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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๔) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๔๗ ระบุให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการอาชี วศึกษา 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ส าหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา    
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 ๕) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ออกประกาศ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
ผู้ส าเร็จการศึกษา โดยก าหนดให้มีการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา ก าหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
อย่างน้อย ๔ ด้าน คือ (๑) หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ  (๒) ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน (๓) วิธีการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล (๔) ผู้ส าเร็จการศึกษา  

๖) พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๗ สถาบันมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต
และพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ  
ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และในมาตรา ๔๐ 
ให้สถาบันจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 
ทั้งนี้ ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และประกาศต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจหนึ่ งที่ส าคัญ
ที่สถาบันการศึกษาต้องควบคุม ก ากับ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการ ให้เป็นไปตามที่ก าหนด เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา โดยสรุปความส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาได้ ดังนี้ 

๑) ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ       
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพ ใหเปนไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒) ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให
ถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองด าเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าป
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือน าไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   

๓) การประกันคุณภาพการศึกษาสร างความเชื่อมั่นให แกผู มีส วนเกี่ยวข องและสาธารณชน                 
วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากการประกัน
คุณภาพเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับ
และประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น 
เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่ก ากับดูแล 



๓ 
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 ๔) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
หนวยงานต้นสังกัดหรือหนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหนาที่ในการใหค าปรึกษา ชวยเหลือ และแนะน า
สถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 ๕) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอก เนื่องจาก
เมื่อหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่ก ากับดูแลไดรับรายงานการประเมินผลตนเองจากสถานศึกษาแลว      
หน วยงานต นสังกัดหรือหน วยงานที่ก ากับดูแลจัดส งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     
พรอมประเด็นตางๆ ที่ตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงาน         
ที่เกี่ยวของ หรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาใหแกส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) เพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป 
 ๖) การประกันคุณภาพการศึกษาน าไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างตอเนื่อง โดยเมื่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ด าเนินการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแลว จัดสงรายงานผลการประเมิน
และการติดตามตรวจสอบดังกล าว พร อมข อเสนอแนะให แก สถานศึกษาและหน วยงานต นสังกัด  
หรือหนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นๆ เพ่ือใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตอไป 

๒. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของสถำบันพระบรมรำชชนก 
 สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการจั ดการศึกษา ในระดับ อุดมศึกษา  และมาตรฐานของวิ ช าชีพมา เป็นล าดั บ  
โดยเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๑ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา     
ของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ของวิทยาลัยในสังกัด มีกลไกที่ชัดเจนในการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา  
ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้าจนถึงผลผลิตคือผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งจะใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ
ในการผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนากลไกการประกันคุณภาพในวิทยาลัย   
โดยน าองค์ประกอบการควบคุมคุณภาพในการจัดการศึกษาเป็นแนวทางเบื้องต้นในการด าเนินการ  
และส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้ สถาบันพระบรมราชชนกได้จัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยก าหนดองค์ประกอบของการควบคุมคุณภาพไว้ 
๑๓ องค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับทบวงมหาวิทยาลัย และเพ่ิมเติมองค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติภารกิจ
ของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติทั้งในระดับสถาบันพระบรมราชชนก
และวิทยาลัย โดยคู่มือดังกล่าวเป็นเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรม ราชชนก  
ฉบับที่ ๑ และสถาบันพระบรมราชชนกได้มีการพัฒนาระบบกลไกรวมถึงเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลง      
ไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จึงได้ใช้เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของระดับปริญญาตรีมาโดยตลอด 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการจัดการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
และการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน และเพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาสามารถด าเนินการประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สถาบันพระบรมราชชนก 
จึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก โดยให้ใช้ตั้งแต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



๔ 
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 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยสถาบันพระบรมราชชนก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที ่รัฐสภา     
และทรงลงพระปรมาภิไธย ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก 
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ซึ่งตามความในมาตรา ๔  
ของพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.  ๒๕๖๒ ก าหนดให้สถาบันพระบรมราชชนก         
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย 
การศึกษาแห่งชาติมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และมาตรา ๗ สถาบันมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ    
ของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม และทะนุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 สถำบันพระบรมรำชชนก ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ไว้ดังนี้ 
 ๑) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ 
มาตรฐาน และกฎกระทรวง ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

๒) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา    
ในระดับสถาบัน คณะ หลักสูตร ตามระบบและกลไกที่ก าหนด  

๓) เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพ  ที่สะท้อนจุดแข็ง และโอกาส   
ในการพัฒนา น าไปสู่การปรับปรุงผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง   

๔) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันพระบรมราชชนก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีข้อมูลพ้ืนฐาน  
ที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

๕) เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าสถาบัน
พระบรมราชชนกสามารถจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
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๓. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันพระบรมรำชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ กับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
 ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๘ ระบุหน้าที่ของสถาบัน 
ดังต่อไปนี้ (๑) ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ 
ทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกต่อสังคม และเพ่ือให้มีศักยภาพ  
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (๒) จัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้    
และน าความรู้นั้นไปใช้ เ พื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  (๓) พัฒนาองค์ความรู้  
ด้ านวิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพให้ มี มาตรฐานและคุณภาพทางวิ ชาการให้ เป็ นที่ ยอมรั บในระดั บประเทศ 
และนานาชาติ (๔) ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน  
(๕) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน (๖) ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข    
(๗) ส่งเสริมและทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 โดยส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ระบุไว้ตามความในมาตรา ๔๐ ดังนี้ “ให้สถาบันจัดให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน”  

ทั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ออกแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา          
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง) สถาบันพระบรมราชชนกจึงได้ท าการปรับปรุง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
(ฉบับปรับปรุง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒) รวมถึงเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ก็ได้มีการออกแนวทาง  
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒) 
และเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษา มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และมีการพัฒนา  
อย่างต่อเนื่อง จึงมีการปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง          
ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ในการน าไปใช้ยิ่งขึ้น 

ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒  
กับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ดังแผนภาพที่ ๑ 
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แผนภำพที่ ๑ ความเชื่อมโยงระหว่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ กับการประกัน 
                 คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

พรบ. สบช. พ.ศ. 2562  
ที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- มาตรา 40  

มาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

พระราชบัญญัตสิถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒  

ผลิตบัณฑติและพัฒนา
บุคลากร 

จัดการศึกษา วิจยั ส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัย 

พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ส่งเสรมิให้เกดิโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศกึษา 

ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ให้บริการด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข 

ส่งเสริมและทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

หน้าท่ีของสถาบันพระบรมราชชนก 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะ
ของผู้ส าเรจ็การศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
(จ านวน ๖ ตัวบ่งช้ี) 

มาตรฐานที่ ๒  
การจัดการอาชีวศึกษา 

(จ านวน ๗ ตัวบ่งช้ี) 
 

มาตรฐานที่ ๓  
การสร้างสังคมแห่ง 

การเรยีนรู ้
(จ านวน ๒ ตัวบ่งช้ี) 

 

๑.๑ ด้านความรู ้

๑.๒ ดา้นทักษะและการ
ประยุกตใ์ช้  

๒.๑ ด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา 

๒.๒ ด้านการจดัการ
เรียนการสอน
อาชีวศกึษา 

๓.๑ ด้านความร่วมมือ
ในการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู ้

๓.๒ ด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  

งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

๒.๓ ด้านการบริหาร
จัดการ 

๒.๔ ด้านการน า
นโยบายสู่การปฏิบัต ิ

๑.๓ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค ์
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๔. แนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ส าหรับแนวทางการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑    
ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ซ่ึงต้องด าเนินการเป็นประจ าทุกปี โดยแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือมาประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 ๑) คณะกรรมการมจี านวน ๓ - ๕ คน โดยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน เป็นบุคคลภายนอกวิทยาลัย 
และก้าวทันความทันสมัยของการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  

๒) ประธานและกรรมการทุกคน เป็นผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ของสถาบันพระบรมราชชนก หรือคณะ หรือเครือข่ายสถาบันวิชาการ
สาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 ๓) ประธานและกรรมการทุกคน มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
 ๔) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา มีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้  
  ประธานกรรมการ 
  - ผู้ที่เป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารวิทยาลัย หรือเทียบเท่าข้ึนไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา หรือ 
  - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป 
และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา หรือ 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
  กรรมการ 
  - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
    
 ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน   
พระบรมราชชนก ก าหนดใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๓   
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บทท่ี ๒ 
นิยำมศัพท์ 

กำรสอบควำมรู้รวบยอด หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาของนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 
โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้รวบยอด เพ่ือวัดสมรรถนะทางด้านวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด          
ในหลักสูตร 

 

อัตลักษณ์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของสถำบันพระบรมรำชชนก  คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจ  
ความเป็นมนุษย์” หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์  
ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเหน็
ของผู้รับบริการเป็นหลัก ซึ่งก าหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ไว้ ดังนี้ 

 S =  Service  mind 
 SAP A =  Analytical  thinking 
  P =  Participation/Patient Right 
 
 จิตบริกำร (Service  Mind) 
 หมายถึง จิตที่พร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพ่ือสาธารณะประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย
เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยามที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดีและเห็นน้ าตา
เปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเย็นและพลังแห่งความดีจิตแห่งการให้ความดีงามทั้ง
ปวงแก่เพ่ือนมนุษย์ด้วยความเต็มใจ สมัครใจ อ่ิมใจ ซาบซึ้งใจ ปิติสุข มีคุณค่าและพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้น  
เป็นความสมัครใจ เต็มใจตั้งใจท า และเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจหรือทรัพย์สินในการท ากิจกรรมหรือ
สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น 
 จิตบริการเป็นการให้บริการโดยบูรณาการความเป็นมนุษย์เชื่อมโยงมิติทางสังคม อ่อนโยนต่อชีวิต   
อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ ความเป็นกัลยามิตร จัดบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

กำรคิดเชิงวิเครำะห์  (Analytical Thinking) 
 คือ การคิดเพ่ือให้เกิดมุมมองที่มองเห็นอย่างเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันทั้งความสัมพันธ์ทางเดียว 
หรือทางตรงข้ามและน าไปสู่การตีความและให้ความหมายในองค์ประกอบนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง อย่างเป็นเหตุผล 
และสอดคล้องกัน ดังนั้น การคิดวิเคราะห์จึงหมายถึงความสามารถในการจ าแนก แจกแจง องค์ประกอบต่างๆ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 

 กำรค ำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วยและกำรให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม  (Patient Right/Participation) 
 สิทธิของผู้ป่วยเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์บนการตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงความเป็นอิสระของมนุษย์ 
(Human Autonomy) สิทธิผู้ป่วยนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิที่ส าคัญที่สุดในการเป็นผู้ป่วย
คือ สิทธิที่จะได้รับการบอกเล่าถึงข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ผู้ป่วยจะได้เข้าใจและยินยอมให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ  
การยินยอมของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะผู้ป่วยจะได้ทราบถึงธรรมชาติ ลักษณะการรักษา ตลอดจน
ประโยชน์อันจะเกิดขึ้น การยอมรับเรื่องการยินยอมของผู้ป่วยสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับว่าผู้ป่วยมีเสรีภาพ  
แม้ว่าจะกรณีที่แพทย์อธิบายให้แก่ผู ้ป่วยแล้วจะเกิดความลังเลใจที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าก็ตาม แต่ จุดนี้      
มีความส าคัญมากเพราะเป็นการยอมรับในแนวคิดพ้ืนฐานที่ว่าผู้ป่วยมีอิสระและสามารถเข้ามามีส่วนร่วม      
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โดยเข้าใจถึงกระบวนการรักษาที่ด าเนินอยู่ แทนที่ผู้ป่วยจะมีความคิดเห็นว่าตนเองเปรียบเสมือนแต่ผู้รับ      
และปฏิบัติตามค าสั่งแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิทธิผู้ป่วยเป็นการยึดถือคุณค่าของความเป็นตัวของตัวเอง      
ของมนุษย์ (Autonomy)  และความเคารพผู้ป่วยในฐานะที่เป็นมนุษย์ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ป่วยนั้นเป็นวิธี 
ที่ปกป้องอันตรายแก่ผู้ป่วยซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงด้านวิธีการรักษา นอกจากนี้การบอกข้อมูลแก่ผู้ป่วย   
ให้เกิดความเข้าใจ เป็นสิทธิอันชอบธรรมพ้ืนฐานในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาค
ด้านการใช้เหตุผล การละเว้นการปฏิบัติดังกล่าวเท่ากับเป็นการปฏิบัติต่อมนุษย์เสมือนเป็นวัตถุหรือเครื่องมือ
ไปสู่เป้าประสงค์บางอย่าง เป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสในการตัดสินใจด้วยตนเอง  
 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน        
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา     
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒)   
 

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) หมำยถึง องค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิด 
การถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก เป้าประสงค์ส าคัญ 
คือ เอื้อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและสร้าง           
เป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence) ขององค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก       
ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา   

 
 แผนพัฒนำชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ หมายถึง แผนการด าเนินงานที่มุ่งสร้าง พัฒนาผู้เรียนและคน        
ในชุมชน โดยมีการจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการวิชาการและวิชาชีพ และมีการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกิดการจัดท านวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ 
หรืองานสร้างสรรค์ 
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เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติ 
ของประชาชนในทุกระดับให้ด าเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้ อมที่จะจัดการ 
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผน  
และด าเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือให้สามารถ  
อยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง  

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่มาของนิยาม "๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข" ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ น ามาใช้ในการรณรงค์
เผยแพร่ ซึ่งประกอบด้วย  

๓ ห่วง คือ ทางสายกลาง ได้แก่  
           ห่วงที่ ๑ คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อยจนเกินไป

โดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน 
           ห่วงที่ ๒ คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป

อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ 
อย่างรอบคอบ 

           ห่วงที่ ๓ คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในอนาคต        
ทั้งใกล้และไกล 

  ๒ เงื่อนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
            เงื่อนไขที่ ๑ เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน 

ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ วางแผน และความระมัดระวัง   
ในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน   
มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

            เงื่อนไขที่ ๒ เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 
กำรวัดควำมสุข หมายถึง การวัดคุณภาพชีวิตและความสุขด้วยตนเองของคนท างานในองค์กรทุกภาคส่วน 

และบุคคลทั่วไป โดยใช้เครื่องมือ Happinometer  
กระทรวงสาธารณสุข ได้น า Happinometer : เครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเองมาประเมินผลกิจกรรม

ในการสร้างความสุขต่าง ๆ ให้กับบุคลากร โดยน าแนวคิดองค์กรแห่งความสุข วัดความสุขหรือสุขภาวะของบุคลากร 
เพ่ือน าผลมาจัดกลุ่มและวิเคราะห์ความสุข ความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 

ผลลัพธ์ระดับความสุข จะแสดงค่าคะแนนเฉลี่ย จ านวน ๓ ค่าคะแนน ดังนี้ 
- ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของความสุขแต่ละมิติ (Happy Average Score) 
- ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของระดับความสุขรายบุคคล (Happy Individual Average Score)  
- ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขรวมของบุคคลทั้งหมดในองค์กร (Happy Company Average Score) 
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ทั้งนี้ เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับความสุข แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ 
คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ - ๒๔.๙๙ แสดงเกณฑ์ระดับ ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง (Very Unhappy) 
คะแนนเฉลี่ย ๒๕.๐๐ - ๔๙.๙๙ แสดงเกณฑ์ระดับ ไม่มีความสุข (Unhappy) 
คะแนนเฉลี่ย ๕๐.๐๐ - ๗๔.๙๙ แสดงเกณฑ์ระดับ มีความสุข (Happy) 
คะแนนเฉลี่ย ๗๕.๐๐ - ๑๐๐ แสดงเกณฑ์ระดับ มีความสุขมาก (Very Happy) 
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บทท่ี ๓ 
มำตรฐำนและตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

ตำมมำตรฐำนกำรอำชวีศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของวิทยำลัยในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก 

 

ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา จ านวน ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน  
จ านวนรวม ๑๕ ตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี้ 

 

มำตรฐำน 
ประเด็นกำร

ประเมิน 
ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้ 

1. คุณลักษณะ    
    ของผู้ส าเร็จ 
    การศึกษา 
    อาชีวศึกษา 
    ที่พึงประสงค์ 

(๖ ตัวบ่งชี้) 

๑.๑ ด้านความรู้
และด้านทักษะ
ในการประยุกต์ใช้ 
 

๑.๑.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่าน
ความรู้รวบยอดได้ในรอบแรก 

ผลผลิต 

๑.๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ผลผลิต 

๑   ๑.๑.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผล 
     การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
     ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับดีขึ้นไป 

ผลผลิต 

๑.๑.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่าน
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

ผลผลิต 

๑.๒ ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

๑.๒.๑ ระดับคุณภาพการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

กระบวนการ 

๑.๒.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผล 
การประเมนิความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป  

ผลผลิต 

๒. การจัดการ  
   อาชีวศึกษา 
   (๗ ตัวบ่งชี้) 

๒.๑ ด้าน
หลักสูตร
อาชีวศึกษา 

๒.๑.๑ ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถานบริการสุขภาพ และความต้องการก าลังคน
ด้านสุขภาพของประเทศ   

ปัจจัยน าเข้า 

๒.๒ ด้านการ
จัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา 

๒.๒.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า 
 

๒.๒.๒ ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 

กระบวนการ 

๒.๓ ด้านการ
บริหารจัดการ 

๒.๓.๑ ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ
บุคลากร 
 

กระบวนการ 



๑๓ 
 

 
.   
 

มำตรฐำน 
ประเด็นกำร

ประเมิน 
ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้ 

๒.๓.๒ ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

กระบวนการ 

2.3.3 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ  
ด้านงบประมาณ 

กระบวนการ 

๒.๔ ด้านการน า
นโยบาย 
สู่การปฏิบัติ   

๒.๔.๑ ระดับคุณภาพในการน านโยบาย 
สู่การปฏิบัติ 
 

กระบวนการ 

๓. การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

(๒ ตัวบ่งชี้) 

๓.๑ ด้านความ
ร่วมมือในการ
สร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้   

๓.๑.๑ ระดับความส าเร็จในการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
 

กระบวนการ 

๓.๒ ด้าน
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัย 

๓.๒.๑ รอ้ยละของหลักสูตรที่มีนวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย 

ผลผลิต 

 
 สรุปจ านวนตัวบ่งชี้ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
- ปัจจัยน าเข้า มีจ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ 
- กระบวนการ มีจ านวน ๗ ตัวบ่งชี้ 
- ผลผลิต มีจ านวน ๖ ตัวบ่งชี้ 
 
 

 
            



๑๔ 
 

 
.   
 

มำตรฐำนที่ ๑ : คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จะพิจารณาได้จากประเด็น
การประเมินและตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้  

ประเด็นการประเมิน ๑.๑ ด้านความรู้และด้านทักษะในการประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๑  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านความรู้รวบยอดได้ในรอบแรก 

   - ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๒  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
   - ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๓  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
                                                  ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับดีขึ้นไป  
   - ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑.๔  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  

 ประเด็นการประเมิน ๑.๒ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

   - ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๑  ระดับคุณภาพการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
                                                  และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
   - ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๒  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
                                                 ผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
                                                 ระดับดีข้ึนไป 



๑๕ 
 

 
.   
 

ประเด็นกำรประเมิน ๑.๑ ด้ำนควำมรู้และด้ำนทักษะในกำรประยุกต์ใช้ 
ค ำอธิบำยประเด็นกำรประเมิน 

 ด้ำนควำมรู้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

กับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี รวมถึงมีคุณภาพที่ตอบสนอง     
ต่อระบบบริการสุขภาพของประเทศ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย ๔ กลุ่มหลัก ได้แก่ ๑) กลุ่มวิชาหลัก 
(core subjects) ๒) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ๓) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(learning and innovation skills) และ ๔) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and 
technology skills) 

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 
๑. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (๑) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical thinking 

and problem solving) (๒) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (๓) การสื่อสาร
และความร่วมมือกัน (communication and collaboration) 

๒. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills)  
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT literacy) 

๓. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วย ความสามารถในการปรับตัว และยืดหยุ่น 
(adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-direction) 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบ 
และความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม 
(leadership and social responsibility) 

 

 



๑๖ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑.๑ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนควำมรู้รวบยอดได้ในรอบแรก 

ชนิดตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

 การสอบความรู้รวบยอด เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถ รวมถึงความรู้ในการประกอบวิชาชีพ
ของนักศึกษา ในหลักสูตรที่ศึกษา โดยเป็นการสะท้อนถึงคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนด 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านความรู้รวบยอดได้ในรอบแรก หมายถึง จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ที่สอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินความรู้รวบยอด ด้านวิชาชีพภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ได้ในรอบแรก      
เทียบกับจ านวนผู้มีสิทธิ์สอบความรู้รวบยอดทั้งหมด จ าแนกตาม สาขาวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา       
โดยเกณฑ์ผ่านการประเมินความรู้รวบยอดด้านวิชาชีพภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินั้น ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
จะต้องได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ ดังนี้ 

- คะแนนภาคทฤษฎีไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ของคะแนนเต็ม  
- คะแนนภาคปฏิบัติ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ ของคะแนนเต็ม ในแต่ละสมรรถนะ 

ทั้งนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมินความรู้รวบยอด 

เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านความรู้รวบยอดได้ในรอบแรก  
เป็นคะแนนระหว่าง ๐ - ๕ และก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านความรู้รวบยอดได้ในรอบแรก ตามสูตร  

 จ านวนผ ู ้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านความรู้รวบยอดได้ในรอบแรก 
จ านวนผู้มสีิทธ์ิสอบความรู้รวบยอดทั้งหมด 

X ๑๐๐ 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

                   

                คะแนนที่ได้     = ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านความรู้รวบยอดได้ในรอบแรก 
๘๐ 

X ๕ 
 



๑๗ 
 

 
.   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๑.๒  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด  

ชนิดตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

 ผลของการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน 
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยมีอัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด หมายถึง จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ ๑ 
ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษานั้น จ าแนกตาม สาขาวิชา และภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
เป็นคะแนนระหว่าง ๐ - ๕ และก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ตามสูตร 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด  

จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในช้ันปีท่ี ๑ ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษานั้น 
X ๑๐๐ 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

                  คะแนนที่ได้     = 
 

ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด  
๙๐ 

X ๕ 
 

 



๑๘ 
 

 
.   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑.๓ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   
                   ระดับดีขึ้นไป  

ชนิดตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ภายใน ๑ ปี 
ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ได้แก่ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
ที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา โดยมีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ 
เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ๕ ระดับ และเก็บข้อมูลกับผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลความพึงพอใจต่อไป 

การประเมินความพึงพอใจ เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ครอบคลุมในประเด็นต่อไปนี้  

1. ด้านความรู้ 
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ได้แก่ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยแปลงค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป (เท่ากับหรือมากกว่า ๓.๕๑) เป็นคะแนนระหว่าง ๐ - ๕ และก าหนดให้คะแนนเต็ม           
๕ = ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป  

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับดีข้ึนไป ตามสูตร 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มผีลการประเมินความพึงพอใจต่อคณุภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับดีขึ้นไป 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตอบกลับทั้งหมด 

X ๑๐๐ 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

                   
                 คะแนนที่ได้     = 

ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคณุภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับดีขึ้นไป   

๙๐ 

X ๕ 
 

 



๑๙ 
 

 
.   
 

หมำยเหตุ : 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา จะต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๗๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่รับการประเมินความพึงพอใจฯ เป็นผู้ที่ได้งานท าภายใน ๑ ปี 



๒๐ 
 

 
.   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑.๔  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ  

ชนิดตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้เพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาให้สามารถแข่งขัน
ในเวทีนานาชาติได้ และเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งกฎบัตรอาเซียนได้บัญญัติให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของประชาคมอาเซียน ประกอบกับ
คณะกรรมการอุดมศึกษามีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศฉบับ     
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนั้น สถาบันพระบรมราชชนก จึงได้จัดให้มีการสอบความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาทุกหลักสูตร เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงก าหนดเกณฑ์
คะแนน “ผ่าน” ในการสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้วย 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 โดยแปลงค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ของสถาบันพระบรมราชชนก 
เป็นคะแนนระหว่าง ๐ - ๕ ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ  ๘๐  

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ของสถาบันพระบรมราชชนก 
ตามสูตร 

 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านความรู้ด้านภาษาอังกฤษฯ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  
X ๑๐๐ 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
                   

                คะแนนที่ได้     = ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านความรู้ด้านภาษาอังกฤษฯ 
๘๐ 

X ๕ 
 

 



๒๑ 
 

 
.   
 

ประเด็นกำรประเมิน ๑.๒  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ค ำอธิบำยประเด็นกำรประเมิน 
 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิผู้อ่ืน 
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีความเป็นพลเมืองและพลโลก  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒.๑  ระดับคุณภำพกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

สถานศึกษาต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ 
ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

เกณฑ์มำตรฐำน 

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

๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
๑.๒ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
๑.๓ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี   
      เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิผู้อื่น 
๑.๔ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติไทย  

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

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 



๒๒ 
 

 
.   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒.๒ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต  

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ในด้านการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย 
เคารพสิทธิของผู ้อื ่น  ม ีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที ่ของตนเ องตามระบอบประชาธิปไตย        
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก  

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ครอบคลุม
ในประเด็นต่อไปนี้  

1. คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด  
2. อัตลักษณ์ผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก

  อัตลักษณ์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของสถำบันพระบรมรำชชนก คือ  “บริการสุขภาพด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์” 
หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการ
และผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็น
ของผู้รับบริการเป็นหลัก ซึ่งก าหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ไว้ ดังนี้ 

 
 S =  Service  mind 
 SAP A =  Analytical  thinking 
  P =  Participation/Patient Right 
 
 จิตบริกำร (Service  Mind) 
 หมายถึง จิตที่พร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพ่ือสาธารณะประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย
เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยามที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดีและเห็นน้ าตา
เปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเย็นและพลังแห่งความดีจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวง
แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยความเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปิติสุข มีคุณค่าและพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้น
เป็นความสมัครใจ เต็มใจตั้งใจท า และเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจหรือทรัพย์สินในการท ากิจกรรมหรือ
สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น 
 จิตบริการเป็นการให้บริการโดยบูรณาการความเป็นมนุษย์เชื่อมโยงมิติทางสังคม อ่อนโยนต่อชีวิต   
อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ ความเป็นกัลยามิตร จัดบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

 

 

 



๒๓ 
 

 
.   
 

กำรคิดเชิงวิเครำะห์  (Analytical Thinking) 
 คือ การคิดเพ่ือให้เกิดมุมมองที่มองเห็นอย่างเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันทั้งความสัมพันธ์ทางเดียว 
หรือทางตรงข้ามและน าไปสู่การตีความและให้ความหมายในองค์ประกอบนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง อย่างเป็นเหตุผล 
และสอดคล้องกัน ดังนั้น การคิดวิเคราะห์จึงหมายถึงความสามารถในการจ าแนก แจกแจง องค์ประกอบต่างๆ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง     
ของสิ่งที่เกิดข้ึน 
 กำรค ำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วยและกำรให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม  (Patient Right/Participation) 
 สิทธิของผู้ป่วยเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์บนการตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงความเป็นอิสระของมนุษย์ 
(Human Autonomy) สิทธิผู้ป่วยนั้นเป็นส่วนหนึ่ง เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิที่ส าคัญที่สุดในการเป็นผู้ป่วย 
คือ สิทธิที่จะได้รับการบอกเล่าถึงข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ผู้ป่วยจะได้เข้าใจและยินยอมให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจ  
การยินยอมของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะผู้ป่วยจะได้ทราบถึงธรรมชาติ ลักษณะการรักษา ตลอดจน
ประโยชน์อันจะเกิดขึ้น การยอมรับเรื่องการยินยอมของผู้ป่วยสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับว่าผู้ป่วยมีเสรีภาพ  
แม้ว่าจะกรณีที่แพทย์อธิบายให้แก่ผู ้ป่วยแล้วจะเกิดความลังเลใจที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าก็ตาม แต่ จุดนี้      
มีความส าคัญมากเพราะเป็นการยอมรับในแนวคิดพ้ืนฐานที่ว่าผู้ป่วยมีอิสระและสามารถเข้ามามีส่วนร่วม       
โดยเข้าใจถึงกระบวนการรักษาที่ด าเนินอยู่ แทนที่ผู้ป่วยจะมีความคิดเห็นว่าตนเองเปรียบเสมือนแต่ผู้รับ
และปฏิบัติตามค าสั่งแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิทธิผู้ป่วยเป็นการยึดถือคุณค่าของความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ 
(Autonomy) และความเคารพผู้ป่วยในฐานะที่เป็นมนุษย์ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ป่วยนั้นเป็นวิธีที่ปกป้องอันตราย
แก่ผู้ป่วยซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงด้านวิธีการรักษา นอกจากนี้การบอกข้อมูลแก่ผู้ป่วยให้เกิด ความเข้าใจ 
เป็นสิทธิอันชอบธรรมพ้ืนฐานในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาคด้านการใช้เหตุผล  
การละเว้นการปฏิบัติดังกล่าวเท่ากับเป็นการปฏิบัติต่อมนุษย์เสมือนเป็นวัตถุหรือเครื่องมือไปสู่เป้าประสงค์บางอย่าง  
เป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสในการตัดสินใจด้วยตนเอง     

เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยแปลงค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป (เท่ากับหรือมากกว่า ๓.๕๑) เป็นคะแนนระหว่าง ๐ - ๕ และก าหนดให้คะแนนเต็ม      
๕ = ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

สูตรกำรค ำนวณ 

๑. ค านวณค่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  
   ระดับดีข้ึนไป ตามสูตร 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มผีลการประเมินความพึงพอใจต่อคณุภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับดีขึ้นไป 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตอบกลับทั้งหมด 

X ๑๐๐ 
 

๒. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

                   
                 คะแนนที่ได้     = 

ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อคณุภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับดีขึ้นไป   

๙๐ 

X ๕ 
 



๒๔ 
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หมำยเหตุ : 
๑. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีรับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา จะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีรับการประเมินความพึงพอใจฯ เป็นผู้ที่ได้งานท าภายใน ๑ ปี 

 

 



๒๕ 
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มำตรฐำนที่ ๒ : กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ  

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
สถานศึกษา โดยการจัดการอาชีวศึกษา จะพิจารณาได้จากประเด็นการประเมินและตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้   

ประเด็นการประเมินที่ ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
  - ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑.๑ ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน   
                                                 สถานบริการสุขภาพ และความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 

 ประเด็นการประเมินที่ ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
  - ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

  - ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒.๒ ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  ประเด็นการประเมินที่ ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ ได้แก่  

  - ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓.๑ ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการบุคลากร  
 - ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓.๒ ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

   - ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓.๓ ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการด้านงบประมาณ  
ประเด็นการประเมินที่ ๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

  - ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔.๑ ระดับคุณภาพในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 



๒๖ 
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ประเด็นกำรประเมินที่ ๒.๑ ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ค ำอธิบำยประเด็นกำรประเมิน 

สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานบริการสุขภาพ 
และความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาใหม่          
ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 
โดยความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพหรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑.๑ ร้อยละของหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำนบริกำรสุขภำพ 
                       และควำมต้องกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพของประเทศ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
จ านวนของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานบริการสุขภาพ 

และความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ โดยการประเมินหลักสูตรที่สอดคล้องฯ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ ์
ดังนี้ 

1) หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาตามวงรอบ 
2) สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

ชุมชน สถานบริการด้านสุขภาพ ความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 
3) มีการปรับปรุงรายวิชา/ก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี และความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 
4) มีความร่วมมือกับสถานบริการด้านสุขภาพหรือหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

เกณฑ์กำรประเมิน 

  ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐  

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  
สถานบริการสุขภาพ และความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ ตามสูตร 

 

 จ านวนหลักสตูรทีผ่่านครบตามเกณฑ ์

จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 
X ๑๐๐ 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
                   

                 คะแนนที่ได้     = ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านครบตามเกณฑ ์

๑๐๐ 
X ๕ 
 



๒๗ 
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ประเด็นกำรประเมินที่ ๒.๒  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  

ค ำอธิบำยประเด็นกำรประเมิน 

สถานศึกษาต้องมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างานตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการประเมินผล
การเรียนของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน  

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
๑. ครูมีคุณวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน 

หรือเป็นไปตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 
๒. ครูมีจ านวนตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา หรือเป็นไปตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด 
๓. มีการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
๔. มีการก ากับให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา และครบถ้วนตามที่

หลักสูตรก าหนด  
๕. มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนทุกหลักสูตร ได้รับการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน

บริการสุขภาพ หรือหน่วยงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่ศึกษา โดยมีครูไปนิเทศผู้เรียนตามแผนที่ก าหนด  
๖. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร สอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอน  

และเป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เป็นคะแนน
ระหว่าง ๐ - ๕ และก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐  

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  ตามสูตร 
 

 จ านวนหลักสตูรที่มีการจดัการเรียนการสอนอย่างมีคณุภาพ. 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 
X ๑๐๐ 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

                  คะแนนที่ได้     = 
                  

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพ 

๑๐๐ 

 
X ๕ 
 

 



๒๘ 
 

 
.   
 

หมำยเหตุ :  
 ครูที่ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ต้องได้รับการอบรม 
และมีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย ๓ ปี ในรายวิชาที่สอน หรือมีผลงานวิจัยในรายวิชา   
ที่สอนที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ มาไม่เกิน ๕ ปี อย่างน้อย ๑ ชิ้นงาน  
 



๒๙ 
 

 
.   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒.๒  ระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

สถานศึกษาต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
ทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

เกณฑ์มำตรฐำน 
1. รายวิชามีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิ ควิธีการสอน        

ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชา       
ที่จัดการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษา  

2. รายวิชามกีารจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และมีการบันทึกหลังการสอน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษา 

3. รายวิชามีการวัดและประเมินผลสอดคล้องตามแผนการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียนมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษา 

4. มีการนิเทศหรือเยี่ยมสอนตามระบบที่ก าหนด 
5. รายวิชามีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการจัดการเรียนการสอน หรือผลการวัด

และประเมินผล หรือผลการนิเทศเยี่ยมสอน หรือผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือผลการทวนสอบ
การด าเนินการสอน หรือผลการประเมินรายวิชา หรือผลการประเมินอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษา 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 
 

 



๓๐ 
 

 
.   
 

ประเด็นกำรประเมินที่ ๒.๓  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ค ำอธิบำยประเด็นกำรประเมิน 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ ที่พักนักศึกษา ของสถานศึกษา   
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓.๑ ระดับคุณภำพของกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ
หลักของสถานศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์มำตรฐำน 

1. มีแผนบริหารครูและบุคลากรสายสนับสนุน และมีการจัดท ากรอบอัตราก าลังของครูและบุ คลากร
สายสนับสนุน ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

2. มีการควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการตามแผน 
3. มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
4. มีสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรสายสนับสนุนในด้านการเสริมสร้างสุขภาพ หรือการสร้างขวัญและก าลังใจ 
5. มีค่าเฉลี่ยระดับความสุขในภาพรวมของครูและบุคลากรสายสนับสนุน ตั้งแต่ในระดับมีความสุขขึ้นไป  

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 



๓๑ 
 

 
.   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓.๒  ระดับคุณภำพของกำรบริหำรจัดกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ และความพร้อม
ของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาด าเนินการปรับปรุง/
พัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและครูต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 

1. มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของครู ผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. มีแผนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร  

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

มาปรับปรุง/พัฒนา  

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 

 
.   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓.๓  ระดับคุณภำพของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   
ของสถานศึกษา และมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสื่อการสอน เป็นงบประมาณเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถ ไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อสังคม และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เกณฑ์มำตรฐำน 

1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ
กิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ     

2. มีการเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
3. มีการควบคุมก ากับให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. มีการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณตามพันธกิจ ในปีงบประมาณที่สิ้นสุดแล้ว 
5. มีการน าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงการวางแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณต่อไป 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 

 



๓๓ 
 

 
.   
 

ประเด็นกำรประเมินที่ ๒.๔ ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ค ำอธิบำยประเด็นกำรประเมิน 

 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน  
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานบริการสุขภาพ และหน่วยงาน    
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔.๑  ระดับคุณภำพในกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน  
ต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน     
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

เกณฑ์มำตรฐำน 

1. ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด  
2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดและสื่อสารนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
3. มีการด าเนินงานตามข้อตกลงค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
5. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
6. มีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบาย  

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕-๖ ข้อ 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 
.   
 

มำตรฐำนที่ ๓ : กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  พิจารณาได้จากประเด็นการประเมินและ 
ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการประเมินที่ ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้ 
ได้แก ่
  - ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑.๑ ระดับความส าเร็จในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นการประเมินที่ ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
  - ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มีนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย 

 
 



๓๕ 
 

 
.   
 

ประเด็นกำรประเมินที่ ๓.๑ ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ค ำอธิบำยประเด็นกำรประเมิน 

 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ      
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ   
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาครู ผู้เรียน และคนในชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑.๑ ระดับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  

 สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการมีสังคมแห่งการเรียนรู้จะท าให้องค์การ
และบุคลากร มีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบ
ของการท างานเป็นทีม (Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม ( Initiative) และการสร้างนวัตกรรม 
(Innovation) ซ่ึงจะท าให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง และพร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน 

เกณฑ์มำตรฐำน 

 ๑. มีการก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่จะสร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชน    
              สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๒. มีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การ 
    เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ ๑  
 ๓. มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 ๔. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และโครงการ 
 ๕. มีการน าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงแผน หรือการด าเนินการต่อไป 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 



๓๖ 
 

 
.   
 

ประเด็นกำรประเมินที่ ๓.๒ ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย 

ค ำอธิบำยประเด็นกำรประเมิน 

สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ 
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มีนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองำนวิจัย 

ชนิดตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
สถานศึกษามีการส ่งเสริม สนับสนุนให ้ผู ้เรียนพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอกได้จริง หรือผลงานของผู้ เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์/งานวิจัย หรือที่ได้รับการเผยแพร่ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติขึ้นไป 
(อย่างน้อย ๑ เรื่องหรือชิ้นงาน ต่อหลักสูตร) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ของผู้ เรียน           
เป็นคะแนนระหว่าง ๐ - ๕ และก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐  

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน ตามสูตร 

 จ านวนหลักสตูรที่มีนวัตกรรม หรอืสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย  
ของผู้เรียน  

จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 

 

X ๑๐๐ 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

                   
              คะแนนที่ได้     = 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย  
ของผู้เรียน 

๑๐๐ 

 

X ๕ 
 



๓๗ 
 

 
.   
 

ตำรำงกำรค ำนวณคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ของวิทยำลัยในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก 

มำตรฐำนที่ 
ประเด็นกำร

ประเมิน 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

๐.๐๐ - ๑.๕๐   กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑ – ๒.๕๐   กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐   กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐   กำรด ำเนินงำนระดับดี 
๔.๕๑ – ๕.๐๐   กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

๑ 
๑.๑ ๔ - - 

๑.๑.๑   

๐.๐๐ 
๐.๐๐ 

 

๑.๑.๒   
๑.๑.๓   
๑.๑.๔   

๑.๒ ๒ - ๑.๒.๑   ๑.๒.๒   ๐.๐๐ 

๒ 

๒.๑ ๑ ๒.๑.๑   - - ๐.๐๐ 

๐.๐๐ 
 

๒.๒ ๒ ๒.๒.๑   ๒.๒.๒   - ๐.๐๐ 

๒.๓ ๓ - 
๒.๓.๑   

- 
๐.๐๐ ๒.๓.๒   

๒.๓.๓   
๒.๔ ๑ - ๒.๔.๑   ๐.๐๐ 

๓ 
๓.๑ ๑ - ๓.๑.๑   - ๐.๐๐ 

๐.๐๐ 
 ๓.๒ ๑ - - ๓.๒.๑   ๐.๐๐ 

รวม   ๑๕ ๒ ๗ ๖ 
๐.๐๐ 

 ผลกำรประเมิน     ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
๓๗ 



๑ 
 

 
.   
 

โดยควรมีกำรวิเครำะห์ในเชิงคุณภำพเกี่ยวกับจุดเด่น  และจุดที่ควรพัฒนำในแต่ละมำตรฐำน        
ดังตัวอย่ำงแบบรำยงำน ดังต่อไปนี้ 
 

แบบรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
จุดเด่น 
 
 
 
 
 
แนวทำงเสริมจุดเด่น 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 

๓๘ 



๒ 
 

 
.   
 

มำตรฐำนที่ ๒ กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
จุดเด่น 
 
 
 
 
 
แนวทำงเสริมจุดเด่น 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 

๓๙ 



๓ 
 

 
.   
 

 มำตรฐำนที่ ๓ กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
จุดเด่น 
 
 
 
 
 
แนวทำงเสริมจุดเด่น 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข ข พรบ. สบช. 
พ.ศ. 2562  
ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

- มาตรา 40  

มาตรฐานและ
ตัวบ่งช้ีการ

ประกันคณุภาพ
การศึกษา ตาม
มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2561 ของ
วิทยาลัยสังกดั
สถาบันพระ
บรมราชชนก 

พระราชบัญญัติ
สถาบันพระ
บรมราชชนก 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

ผลิตบัณฑติ
และพัฒนา
บุคลากร 

จัดการศึกษา 
วิจัย ส่งเสริม 
สนับสนุนการ

วิจัย 

พัฒนาองค์
ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

ส่งเสรมิให้เกดิ
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา 

ให้บริการทาง
วิชาการแก่

สังคม 

ให้บริการด้าน
การแพทย์และ
การสาธารณสุข 

ส่งเสริมและ
ทะนุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

หน้าท่ีของ
สถาบันพระ
บรมราชชนก 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณลักษณะ
ของผู้ส าเรจ็
การศึกษา

อาชีวศึกษาที่
พึงประสงค ์

(จ านวน ๖ ตัว
บ่งช้ี) 

มาตรฐานที่ ๒  
การจัดการ
อาชีวศึกษา 

(จ านวน ๗ ตัว
บ่งช้ี) 

 

มาตรฐานที่ ๓  
การสร้างสังคม

แห่ง 
การเรยีนรู ้

(จ านวน ๒ ตัว
บ่งช้ี) 

 

๑.๑ ด้าน
ความรู ้

๑.๒ ดา้นทักษะ
และการ

ประยุกตใ์ช้  

๒.๑ ด้าน
หลักสตูร

อาชีวศึกษา 

๔๐ 



๔๑ 
 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  กฎกระทรวง การประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ภาคผนวก ข  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศกึษา พ.ศ. 2561 
ภาคผนวก ค  Template เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง       
                 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
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๔๓ 
 

ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ข 

 



 

Template เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

 

มาตรฐาน ประเด็นการประเมิน ตัวบ่งชี้ ตัวอย่างเครื่องมือประเมิน ตัวอย่างรายการหลักฐาน 
1.    คุณลักษณะ    
    ของผู้ส ำเร็จ 
    กำรศึกษำ 
    อำชีวศึกษำ 
    ที่พึงประสงค์ 

(6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ด้ำนควำมรู้และ
ด้ำนทักษะในกำร
ประยุกต์ใช้ 
 

1.1.1 ร้อยละของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท่ีสอบผ่ำนควำมรู้รวบ
ยอดได้ในรอบแรก 

- ข้อสอบควำมรู้ 
- แบบประเมินทักษะปฏิบัติ ในแต่ละหลักสูตร 

- รำยงำนผลสอบควำมรู้รวบยอด 
- รำยงำนผลสอบทักษะทุกทักษะปฏิบัติ  
ทุกหลักสูตร 

1.1.2 ร้อยละของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมระยะเวลำที่
หลักสูตรก ำหนด 

- - ทะเบียนรำยชื่อนักศึกษำแรกเข้ำ 
- รำยงำนสรุปกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
วำระพิจำรณำอนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำของ
นักศึกษำแต่ละหลักสูตร 

1.1.3 ร้อยละของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท่ีมีผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ ระดับดีขึ้นไป 

-แบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ
และกำรประยุกต์ใช้  

- รำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อ
คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ
และกำรประยุกต์ใช้ 

1.1.4 ร้อยละของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท่ีสอบผ่ำนควำมรู้ 
ด้ำนภำษำอังกฤษ 

- แบบทดสอบภำษำอังกฤษ  
ของสถำบันพระบรมรำชชนก 

- รำยงำนสรุปผลกำรสอบภำษำอังกฤษ  
ของสถำบันพระบรมรำชชนก 

1.2 ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

1.2.1 ระดับคุณภำพกำรพัฒนำ
ผู้ เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 

 - แผนงำนโครงกำรกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
- สรุปแผนงำนโครงกำรกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1.2.2 ร้อยละของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท่ีมีผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ 

- แบบส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

- รำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ต่อ
คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๔๘ 
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มาตรฐาน ประเด็นการประเมิน ตัวบ่งชี้ ตัวอย่างเครื่องมือประเมิน ตัวอย่างรายการหลักฐาน 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ระดับดีขึ้นไป 

 
 

2. กำรจัดกำร  
   อำชีวศึกษำ 
   (7 ตัวบ่งชี้) 

2.1 ด้ำนหลักสูตร
อำชีวศึกษำ 

2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรฐำน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำน
บริกำรสุขภำพ และควำมต้องกำร
ก ำลังคนด้ำนสุขภำพของประเทศ   

- - หลักสูตรที่มีกำรปรับปรุง/พัฒนำตำมวงรอบที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนชุมชน สถำน
บริกำรด้ำนสุขภำพ  
ควำมต้องกำรก ำลังคนทำงด้ำนสุขภำพของประเทศ 
- ประมวลและแผนกำรสอนรำยวิชำที่มีกำร
ปรับปรุงรำยวิชำ/ก ำหนดรำยวิชำใหม่หรือกลุ่มวิชำ
เพ่ิมเติม ที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และควำมต้องกำรก ำลังคนทำงด้ำนสุขภำพของประเทศ 
- MOU ควำมร่วมมือกับสถำนบริกำรด้ำนสุขภำพ
หรือหน่วยงำนภำยนอกที่เก่ียวข้อง 

2.2 ด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
อำชีวศึกษำ 

2.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
คุณภำพ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ท ำเนียบอำจำรย์ที่แสดงคุณวุฒิกำรศึกษำอย่ำง
น้อยระดับปริญญำตรีในสำขำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่ เปิดสอน หรือเป็นไปตำมที่องค์กร
วิชำชีพก ำหนด 
-รำยงำนผลกำรค ำนวณจ ำนวนอำจำรย์ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ หรือเป็นไปตำมที่องค์กร
วิชำชีพก ำหนด 
-รำยงำนสรุปกำรพัฒนำอำจำรย ์
-รำยงำนผลกำรนิเทศกำรสอน 

      ๔๙ 
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มาตรฐาน ประเด็นการประเมิน ตัวบ่งชี้ ตัวอย่างเครื่องมือประเมิน ตัวอย่างรายการหลักฐาน 
- แบบประเมินประสิทธิภำพกำรสอนโดย
อำจำรย์และโดยนักศึกษำ 
- แบบประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของแต่ละวิชำ 

- รำยงำนผลกำรติดตำมประสิทธิภำพกำรสอนของ
อำจำรย์โดยนักศึกษำและโดยอำจำรย์ 
-ประมวลรำยวิชำที่ฝึกปฏิบัติ 
 -รำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของแต่ละวิชำ 

2.2.2 ระดับคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนรำยวิชำ 

-แบบประเมินแผนกำรสอน 
-แบบประเมินบันทึกหลังกำรสอนของ
รำยวิชำ   
- แบบติดตำมสรุปผลกำรประเมินกำร
ปรับปรุงประมวลรำยวิชำ 

- แผนกำรสอนที่มีองค์ประกอบครบถ้วน สมบูรณ์  
- บันทึกหลังกำรสอนของรำยวิชำ   
- รำยงำนผลกำรนิเทศหรือเยี่ยมสอน 
- ประมวลรำยวิชำที่น ำผลกำรประเมินปีที่แล้วมำ
ปรับปรุง 

2.3 ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

2.3.1 ระดับคุณภำพของกำร
บริหำรจัดกำรบุคลำกร 
 

-แบบประเมินควำมสุข ของครูและบุคลำกร
สำยสนับสนุน 
 

- แผนบริหำรครูและบุคลำกรสำยสนับสนุน 
- รำยงำนกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลัง 
-  รำยงำนผลก ำกับติดแผนบริหำรครูและบุคลำกร
สำยสนับสนุน 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรครูและ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 
- ระเบียบปฏิบัติสวัสดิกำรครูและ 
บุคลำกรสำยสนับสนุน 
- สรุปผลกำรประเมินควำมสุข ของครู  
และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
 
 
 

         ๕๐ 

ภาคผนวก ค 



 

มาตรฐาน ประเด็นการประเมิน ตัวบ่งชี้ ตัวอย่างเครื่องมือประเมิน ตัวอย่างรายการหลักฐาน 
2.3.2 ระดับคุณภำพของกำร
บริหำรจัดกำรสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ 

- แบบส ำรวจควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ 
-แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ 
 

- รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ของครู ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- แผนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งสนบัสนุนกำรเรียนรู ้ 
-สรุปแผนกำรจัดกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  
- สรุปผลกำรใช้สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
- สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียน ครู 
ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ และกำรน ำผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจมำปรับปรุง 

2.3.3 ระดับคุณภำพของกำร
บริหำรจัดกำรด้ำน
งบประมำณ 

- - แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี   
- รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร วำระ
พิจำรณำและอนุมัติแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
- รำยงำนสรุปกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ทุก 6 เดือน 
- รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร วำระ
พิจำรณำและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมทุก 6 
เดือน  
- รำยงำนผลกำรวิเครำะห์และประเมินกำร 
ใช้งบประมำณ และกำรน ำไปปรับปรุง 
กำรใช้งบประมำณตำมพันธกิจ  

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติ   

2.4.1 ระดับคุณภำพในกำรน ำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
  

- - นโยบำยของผู้บริหำร 
- รำยงำนกำรประชุมหรือหลักฐำนกำรถ่ำยทอด
นโยบำย 
- บันทึกข้อตกลงค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 และผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลง 

        ๕๑ 
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มาตรฐาน ประเด็นการประเมิน ตัวบ่งชี้ ตัวอย่างเครื่องมือประเมิน ตัวอย่างรายการหลักฐาน 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 10 ด้ำน ตำมเกณฑ์ สกอ. 
- รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร  
วำระพิจำรณำกำรก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำน 
ตำมนโยบำย 
- MOU ข้อตกลงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

3. กำรสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ 

(2 ตัวบ่งชี้) 

3.1 ด้ำนควำมร่วมมือใน
กำรสร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนรู้   

3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำร
สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 

- - รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร      
วำระพิจำรณำเห็นชอบ ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำย 
- แผนปฏิบัติกำรพัฒนำชุมชนเป้ำหมำย  
- รำยงำนสรุปกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำชุมชน 
และกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงแผน 
หรือกำรด ำเนินงำนต่อไป 

3.2 ด้ำนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย 

3.2.1 ร้อยละของหลักสูตร 
ที่มีนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ 
หรืองำนวิจัย 

- สรุปผลงำนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองำนวิจัย
ของผู้เรียนแต่ละหลักสูตร 

 

๕๒ 

ภาคผนวก ค 


