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Template เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2561
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
มาตรฐาน
ประเด็นการประเมิน
1. คุณลักษณะ 1.1 ด้านความรู้และด้าน
ของผู้สาเร็จ ทักษะในการประยุกต์ใช้
การศึกษา
อาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์
(6 ตัวบ่งชี้)

1.2 ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้
1.1.1 ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่สอบผ่านความรู้รวบ
ยอดได้ในรอบแรก
1.1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด

ตัวอย่างเครื่องมือประเมิน
ตัวอย่างรายการหลักฐาน
- ข้อสอบความรู้
- รายงานผลสอบความรู้รวบยอด
- แบบประเมินทักษะปฏิบัติ ในแต่ละหลักสูตร - รายงานผลสอบทักษะทุกทักษะปฏิบัติ
ทุกหลักสูตร
- ทะเบียนรายชื่อนักศึกษาแรกเข้า
- รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วาระพิจารณาอนุมัติการสาเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาแต่ละหลักสูตร
1.1.3 ร้อยละของผู้สาเร็จ
-แบบสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพ
- รายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อ
การศึกษาที่มีผลการประเมิน
ผู้สาเร็จการศึกษา ด้านความรู้ ด้านทักษะ
คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สาเร็จ และการประยุกต์ใช้
และการประยุกต์ใช้
การศึกษา ระดับดีขึ้นไป
1.1.4 ร้อยละของผู้สาเร็จ
- แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ของสถาบันพระ - รายงานสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษ ของสถาบัน
การศึกษาที่สอบผ่านความรู้ด้าน บรมราชชนก
พระบรมราชชนก
ภาษาอังกฤษ
1.2.1 ระดั บ คุ ณ ภาพการพั ฒ นา
- แผนงานโครงการการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
ผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- สรุปแผนงานโครงการการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.2.2 ร้อยละของผู้สาเร็จ
- แบบสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพ
- รายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจ ต่อ
การศึกษาที่มีผลการประเมิน
ผู้สาเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สาเร็จ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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2. การจัดการ
อาชีวศึกษา
(7 ตัวบ่งชี้)

ประเด็นการประเมิน

2.1 ด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้
การศึกษา ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ระดับดีขึ้นไป
2.1.1 ร้อยละของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
บริการสุขภาพ และความต้องการ
กาลังคนด้านสุขภาพของประเทศ

2.2 ด้านการจัดการเรียน 2.2.1 ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ มี
การสอนอาชีวศึกษา
การจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ

ตัวอย่างเครื่องมือประเมิน

ตัวอย่างรายการหลักฐาน

-

- หลักสูตรที่มีการปรับปรุง/พัฒนาตามวงรอบที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชน สถาน
บริการด้านสุขภาพ
ความต้องการกาลังคนทางด้านสุขภาพของประเทศ
- ประมวลและแผนการสอนรายวิชาที่มีการ
ปรับปรุงรายวิชา/กาหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชา
เพิ่มเติม ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการกาลังคนทางด้านสุขภาพของ
ประเทศ
- MOU ความร่วมมือกับสถานบริการด้านสุขภาพ
หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- ทาเนี ยบอาจารย์ที่แสดงคุณ วุฒิ การศึกษาอย่าง
น้อยระดับปริญญาตรีในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอน หรื อ เป็ น ไปตามที่ อ งค์ ก ร
วิชาชีพกาหนด
-รายงานผลการคานวณจานวนอาจารย์ตามเกณฑ์
มาตรฐานการอาชีวศึกษา หรือเป็นไปตามที่องค์กร
วิชาชีพกาหนด

-
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ประเด็นการประเมิน

ตัวบ่งชี้

2.2.2 ระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา

2.3 ด้านการบริหาร
จัดการ

2.3.1 ระดับคุณภาพของการ
บริหารจัดการบุคลากร

ตัวอย่างเครื่องมือประเมิน

ตัวอย่างรายการหลักฐาน
-รายงานสรุปการพัฒนาอาจารย์
-รายงานผลการนิเทศการสอน
- รายงานผลการติดตามประสิทธิภาพการสอนของ
- แบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนโดย อาจารย์โดยนักศึกษาและโดยอาจารย์
อาจารย์และโดยนักศึกษา
-ประมวลรายวิชาที่ฝึกปฏิบัติ
- แบบประเมิน คุณภาพการจัดการเรียนการ -รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการ
สอนของแต่ละวิชา
เรียนการสอนของแต่ละวิชา

-แบบประเมินแผนการสอน
-แบบประเมินบันทึกหลังการสอนของ
รายวิชา
- แบบติดตามสรุปผลการประเมินการ
ปรับปรุงประมวลรายวิชา
-แบบประเมินความสุข ของครูและบุคลากร
สายสนับสนุน
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- แผนการสอนที่มีองค์ประกอบครบถ้วน สมบูรณ์
- บันทึกหลังการสอนของรายวิชา
- รายงานผลการนิเทศหรือเยี่ยมสอน
- ประมวลรายวิชาที่นาผลการประเมินปีที่แล้วมา
ปรับปรุง
- แผนบริหารครูและบุคลากรสายสนับสนุน
- รายงานการวิเคราะห์อัตรากาลัง
- รายงานผลกากับติดแผนบริหารครูและบุคลากร
สายสนับสนุน
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารครูและ
บุคลากรสายสนับสนุน
- ระเบียบปฏิบัติสวัสดิการครูและ
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ประเด็นการประเมิน

ตัวบ่งชี้

ตัวอย่างเครื่องมือประเมิน

2.3.2 ระดับคุณภาพของการ
บริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

- แบบสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
-แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้

2.3.3 ระดับคุณภาพของการ
บริหารจัดการด้าน
งบประมาณ

-
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ตัวอย่างรายการหลักฐาน
บุคลากรสายสนับสนุน
- สรุปผลการประเมินความสุข ของครู และ
บุคลากรสายสนับสนุน

- รายงานผลการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของครู ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- แผนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
-สรุปแผนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- สรุปผลการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ครู
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการนาผลการ
ประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วาระ
พิจารณาและอนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานสรุปการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ทุก 6 เดือน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วาระ
พิจารณาและติดตามผลการดาเนินงานตามทุก 6
เดือน
- รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินการใช้
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ประเด็นการประเมิน

ตัวบ่งชี้

ตัวอย่างเครื่องมือประเมิน

2.4 ด้านการนานโยบาย 2.4.1 ระดับคุณภาพในการนา
สู่การปฏิบัติ
นโยบายสู่การปฏิบัติ

-

3. การสร้างสังคม 3.1 ด้านความร่วมมือใน 3.1.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ในการ
แห่งการเรียนรู้
การสร้างสังคมแห่งการ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
(2 ตัวบ่งชี้)
เรียนรู้

3.2 ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

-

3.2.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือ
งานวิจัย

-
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ตัวอย่างรายการหลักฐาน
งบประมาณ และการนาไปปรับปรุงการใช้
งบประมาณตามพันธกิจ
- นโยบายของผู้บริหาร
- รายงานการประชุมหรือหลักฐานการถ่ายทอด
นโยบาย
- บันทึกข้อตกลงคารับรองการปฏิบัติราชการ และ
ผลการดาเนินงานตามข้อตกลง
- รายงานผลการดาเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 10 ด้าน ตามเกณฑ์ สกอ.
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วาระ
พิจารณาการกากับติดตามการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย
- MOU ข้อตกลงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วาระ
พิจารณาเห็นชอบ ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
- แผนปฏิบัติการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย
- รายงานสรุปการดาเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชน
และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือการ
ดาเนินงานต่อไป
สรุปผลงานวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย
ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน

