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มาตราฐาน  ตัวบ่งช้ี คําอธิบาย และเกณฑ์การประเมิน  

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 
มาตรฐานสาขาวิชา เป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพของแนวการพัฒนาสู่เป้าประสงค์ที่

ต้องการให้เกิดขึ้นในสาขาวิชาทุกสาขาวิชาที่เปิดทําการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางอีกทั้งใช้เป็น
หลักเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชา 
ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน ดังน้ี 
 
1. มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาชีพตามหลักสูตรที่กําหนดการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน  ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญดังนั้น
ภารกิจดังกล่าว จึงเกี่ยวข้องกับการกําหนดปัจจัยป้อนเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กําหนด  ประกอบด้วยการมีอาจารย์
ท่ีมีปริมาณ และคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอน ที่อาศัยหลักการ
ร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรภายในและภายนอกสถาบัน นอกจากนี้ ยังต้องมีการวางระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

                 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
                 คําอธิบาย 

• รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น  ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา  เป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อความกระหายใคร่รู้และต่อสมรรถนะในการ
แสวงหาความรู้ของนักศึกษา  เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล  
การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมท้ังมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง  มี
การจัดสัมมนา  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงงาน  มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Internet)  และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง 
                  
              แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. สาขาวิชามีการพัฒนาอาจารย์ในสาขาวิชา  ให้เข้าใจในหลักการในกระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ และสามารถจัดกระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้ 

2. อาจารย์ในสาขาวิชามีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พร้อมทั้ง มีการ

จัดสรรทรัพยากรสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้ การเรียนรู้จากกรณี ปั
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ญหา (Problem-Based Learning : PBL) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) การเรียนรู้แบบสรรค์นิยม 

(Constructivism) การสอนแบบเอส ไอ พี การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self - Study) การเรียนรู้

จากการทํางาน (Work - Based Learning) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research - Based 

Learning)  การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา(Crystal - Based Approach)  

3. การเรียนการสอนยึดหลักการมีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างนักศึกษากับอาจารย์และระหว่าง

นักศึกษากับนักศึกษา  ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างสม่ําเสมอ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 

4. มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  แต่ยืดหยุ่นและหลากหลายสามารถตอบสนอง

ความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียน  ทั้งความยืดหยุ่นด้านช่วงเวลาเรียนและหรือด้านตําแหน่งและสถานที่เรียนและ  หรื

อด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลและหรือด้านอื่น ๆ  

5. มีการติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง และนํามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  ให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  
 

              ข้อมูลที่ต้องการ 

1. เอกสารหลักสูตร แผนการสอน ประมวลรายวิชา บทเรียน e-learning  

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อาทิ  

สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน   คอมพิวเตอร์   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  งบประมาณสนับสนุน ตารางการ

เปิดให้บริการนักศึกษาใช้ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ต่อวัน  

3. แฟ้มประวัตินักศึกษา ผลงานของนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้-

เรียนเป็นสําคัญ  

4. เอกสารการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน  และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และหลักฐานการนําผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  

5. สถิตข้อมูลหรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เช่น จํานวน คณา-

จารย์ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จํานวนหน่วยกิต

หรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ จํานวนวิชาที่ทํา senior project วิชาสัมมนาหรือวิชาท่ีมอบหมายให้

นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จํานวนชั่วโมงภาคสนาม จํานวนโปรแกรมหรือรายวิชาท่ีเป็นวิชาเลือกเสรี  

จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนเป็นราย

บุคคล เป็นต้น  

6. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอน  ที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิง

พัฒนาการของผู้เรียน  

7. ผลงานอาจารย์ที่เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน และนําผลไปใช้พัฒนา
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ผู้เรียน 
 

              เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีกลไกการให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู ้สอน  ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัด

การศึกษาทุกหลักสูตร  

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร  

3. มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร  

4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ที่จะสนองตอบต่อความต้องการของ

ผู้เรียน  

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้  ผู้เรียนและอิง

พัฒนาการของผู้เรียนทุกหลักสูตร 

6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก

หลักสูตร 

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 

             เกณฑ์การประเมินผล 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไม่ครบ 5 ขอ้ มีการดําเนินการ 5 ขอ้ มีการดําเนินการครบทุกขอ้ 
 
              ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน ซ่ึง
บุคคล  องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 
                 คําอธิบาย 

• พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 19 

ได้ระบุถึงการจัดการศึกษาระดับอดุมศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการเรียนรู้จากสื่อการเรียน

การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วม

มือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมพัฒนา ผู้เรียนตามศักยภาพ สถาบันจึงควรให้

บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยจัด

โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  ช่วยในการเรียนการสอน และการ ฝึ

กงาน   ตลอดจนเรียนรู้กรณีศึกษาต่างๆ  
 

              แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. แสวงหาบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการพัฒนาหรือ ปรับปรุงหลักสูตรและการ
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เรียนการสอน  

2. จัดหลักสูตรที่ทันสมัย มีโครงสร้างหลักสูตรที่ทําให้ผู ้เรียนมีความรู้และทักษะที่นําไปใช้ในการ

ปฏิบัติได้จริง โดยร่วมมือกับบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอก  

3. ติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน  
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องคก์ร และชุมชนภายนอกในการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน                  
 

                 ข้อมูลที่ต้องการ 

1. โครงการหรือกิจกรรมที่มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ในชุมชน  มาช่วยในการพัฒนาหลกัสตูรและ

การจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝึกงานและการ

ปฏิบัติงานในองค์กรภายนอก  

2. แผนการสอนที่ระบุการมีส่วนสนับสนุนของบุคคล องค์กรและชุมชนภายนอก  

3. รายละเอียดการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ

หรือกิจกรรมในข้อ 1  
 

                 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกที่กําหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู ้ในชุมชน มาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรทุกหลักสูตร  

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ที่นําไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ในชนมีสว่นร่วมทุกหลักสูตร มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา ทั้งที่กําหนดและไม่

กําหนดในหลักสูตร  โดยความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานภายนอก  

3. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากผู ้-

ทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร  
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์การ และ ชุมชนภายนอกในการ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 

                 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดําเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดําเนินการครบทุกขอ้ 
 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 จํานวนนักศึกษาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

                 คําอธิบาย 
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• การจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณภาพนั้น ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะต้องคํานึงถึง คือ สัดส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษา ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนที่ใช้ด้
วย สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษายังมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนต่าง ๆ อาทิ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต  การ
วางแผนอัตรากําลังและภาระงานอาจารย์ รวมทั้งทรัพยากรต่างๆที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน  ตัวบ่งชี้นี้ต้องการ
ทราบสัดส่วนของ นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  

 

                 ข้อมูลที่ต้องการ 
                 จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและตัวเลขนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า รวมทั้งภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ  โดยปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าระดับบัณฑิตศึกษา เป็นจํานวนนักศึกษา เต็มเวลาเทียบ
เท่าระดับปริญญาตรี 

                 การปรับค่าดังกล่าว มีวธิีการดังที่ปรากฏในตารางและตัวอย่างต่อไปนี้ (ในตารางดังกล่าวประกอบด้

วยสองส่วนคือ  ตัวปรับค่าและเกณฑ์มาตรฐานระหว่างอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ในแต่ละกลุ่ม

สาขาวิชามาตรฐานสากล 1(International Standard Classification of Education : ISCED) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง ตัวปรับค่า FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้เป็นหน่วยวัดเดียวกับ FTE ระดับปริญญาตรี 

และเกณฑ์มาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีต่ออาจารย์ประจํา 

 

สาขา 
ตัวปรับค่า 

(นําไปคูณกับค่า FTES 
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑ์มาตรฐานของ 
FTES ระดับปริญญาตร ี
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 : 20 

เกษตร ป่าไม้ และประมง 2 1 : 20 

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี 

การจัดการ  การท่องเที่ยว  เศรษฐศาสตร์ 

1.8 1 : 25 

ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 1.5 1 : 25 

สังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ 1.8 1 : 25 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มากกว่าหรือเท่ากับ +10% หรือ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ –10% ของ
เกณฑ์มาตรฐาน 

6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)% 
ของเกณฑ์มาตรฐาน 

(-5.99) – 5.99 % ของเกณฑ์
มาตรฐาน 

 

                  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 สัดส่วนของอาจารย์ประจําสาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจําสาขาวิชา 
                 คําอธิบาย 

• การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์จึงต้องมีความเหมาะสมต่อพันธ
กิจ รวมทั้งหลักสูตรที่เปิดสอนด้วย  ซึ่งตัวบ่งชี้น้ีจะแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจํา ท่ีมีบทบาท
สําคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของสถาบัน  

 

                 ข้อมูลที่ต้องการ 
                 จํานวนอาจารย์ประจํา รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ และเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่
เกี่ยวข้อง 
                 เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อยละ 1 – 
19 หรือวุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อย
ละ 20 – 29 แต่วุฒิปริญญาตรีมากกว่า
ร้อยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกอยู่ระหว่างร้อยละ 20 
– 29 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเท่ากับ หรือน้อยกว่า
ร้อยละ 5 หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 30 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกว่าร้อยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 30 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเท่ากับหรือน้อย
กว่าร้อยละ 5 

 
                 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจําสาขาวิชาที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ต่ออาจารย์ประจําสาขาวิชา 
                 คําอธิบาย 

• สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันทําการศึกษาวิจัย เพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง  เพ่ือนําไป
ใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  การดํารง ตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์  ตามพันธกิจของสถาบัน  
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                 ข้อมูลที่ต้องการ 
                 จํานวนอาจารย์ประจํา รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ และเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่
เกี่ยวข้อง 

 

                 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อยละ 1 – 39 
หรือ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อยละ 40 
– 59 แต่ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ รศ. 
ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 10 

1. ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยู่ระหว่างร้อยละ 40 – 59 
และ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 หรือ 
1. ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 
รวมกันมากกว่า/เท่ากับร้อยละ 60 และ 
2. ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ รศ. 
ขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ 10 

1. ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 60 และ 
2. ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ รศ. ขึ้นไป
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 

               ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจําสาขาวิชาทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 
                 คําอธิบาย 

• โดยที่การจัดการเรียนการสอน ต้องเป็นไปตามหลักการของกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน     เป็
นสําคัญ อาจารย์จึงต้องมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา งานวิจัยประเภทนี้มีวัตถุ
ประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่กําหนด มีการจัดการเรียนการสอนที่สนองความต้อง
การที่จําเป็นของผู้เรียน  ส่งเสริมทักษะการ แสวงหาความรู้และการเรียนรู้  มีการสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนทํา
วิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณค่า นวัตกรรมเหล่านี้อาจเป็
นเทคนิคการสอนใหม่ๆ  แบบฝึก  สื่อการสอน อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหม่ ๆ ท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

 

                 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. อาจารย์ประจําสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือการอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน  

2. อาจารย์ประจําสาขาวิชา ดําเนินการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ๆ  

ตลอดเวลา  

3. อาจารย์ประจําสาขาวิชานําผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรมเผยแพร่อย่างสม่ําเสมอ

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

                 ข้อมูลที่ต้องการ 

1. รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา หรือการอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การเรียนการสอน  
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2. โครงการขอรับการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากสถาบัน 

3. ข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์ เช่น การ จัดการเรียนการสอน

แบบ e-learning การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน (misconceptions) ในรายวิชาต่างๆ การ

พัฒนารูปแบบการสอนแบบโมดูล การสอนแบบ problem based learning แบบ Research based learning 
 

                 เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. อาจารย์ประจําสาขาวิชาเข้าร่วมพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน  

2. อาจารย์ประจําสาขาวิชาทําโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  ในด้านการเรียนการสอน

เพื่อขอทุน  

3. สาขาวิชาได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา  

4. มีผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอน และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการ

เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ  

5. มีการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 

                 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ขอ้ มีการดําเนินการ 3 ขอ้ มีการดําเนินการ 4 ขอ้ขึ้นไป 

 

              ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
              คําอธิบาย 

• หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรจะมีการกําหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการผลิต
บัณฑิตไว้อย่างชัดแจ้ง อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิต ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะในการประกอบอาชีพ  ตัวบ่
งชี้นี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนให้เห็นว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหลักสูตรของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่
างไร  รวมทั้งสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตด้วย 

• จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา หมายถึง ผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียน ในหลักสูตรภาค
ปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา โดยไม่นับ รวมผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา การนับการมี
งานทําให้สามารถนับกรณีการทํางานสุจริต ทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ 
สําหรับการนับจํานวนผู้ที่มี งานทําของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับ
เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น ไม่นับผู้ที่มีงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ ประ
จําอยู่แล้ว  
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                 ข้อมูลที่ต้องการ 

                 1. จํานวนบัณฑิตทั้งหมด (นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
น้ัน) 

                 2. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําพร้อมเงินเดือนเริ่มต้นหรือรายได้ประจําจากการเป็นผู้ประกอบการ 

                 3. ข้อมูลบัณฑิตที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
 
 
 
 

                 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 – รอ้ยละ 59 ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 
 
                 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 
                 คําอธิบาย 

• คุณภาพของการผลิตบัณฑิตอาจพิจารณาได้หลายประการ  อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิตที่เห็นได้
อย่างชัดแจ้งเชิงประจักษ์ การได้งานทําในระยะเวลาที่สมควร  การได้รับการยอมรับจากสังคม การได้งานทําตรง
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา นอกจากน้ีการได้รับเงินเดือนตรงตามคุณวุฒิหรือสูงกว่าคุณวุฒิก็ถือเป็นตัวบ่งชี้หน่ึงที่
แสดงถึงคุณภาพของบัณฑิตด้วย 

 

                 ข้อมูลที่ต้องการ 
                 ใช้ข้อมูลเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ 1.7 

 

                 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ  1 – ร้อยละ  74 ได้ รับ
เงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ 
ก.พ. 

ร้อยละ 75 – ร้อยละ 99 ได้รับ
เงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ 
ก.พ. 

ร้อยละ100 ได้รับเงินเดือนเท่ากับ
หรือสูงกว่าเกณฑ์ ก.พ. 

 
                 ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
                 คําอธิบาย 

• ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน  ถือเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของบัณฑิตและการตอบสนองความต้องการของสังคม โดยท่ัวไปแล้วการ
ประเมินคุณภาพของบัณฑิตจะพิจารณาคุณสมบัติหลัก 3 ด้านท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 ได้แก่ ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ตามลักษณะงานในสาขานั้น ๆ ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่
งผลต่อการทํางาน และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  โดยอย่างน้อยต้องเก็บข้อมูลในรอบการพัฒนา
หลักสูตร  โดยระดับความพึงพอใจให้สํารวจโดยใช้คะแนน 5 ระดับ 
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                 ข้อมูลที่ต้องการ 
                 ข้อมูลพื้นฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต โดย
เป็นค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) ที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่ทํางานด้วย ตั้งแต่ 1 - 3 ปี   
ท้ังนี้การประเมินต้องครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน  ได้แก่   ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา 
ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

                 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 1 – 2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 

 
                 ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ร้อยละของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา  
ท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
                 คําอธิบาย 

• เจตนารมณ์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาทุกระดับ  ล้วนมีหลักการสําคัญ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพ  มี
คุณธรรมจริยธรรม  และเป้าหมายสูงสุด คือ ให้ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถดํารงชีวิต ในสังคมได้อย่างมีความสขุ การ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว สถาบันพึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน สัมฤทธิผลจาก
การดําเนินการดังกล่าวสะท้อนได้จากคุณภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าในเรื่องของการได้รับการประกาศเกียรติ
คุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

                 ข้อมูลที่ต้องการ 
                 ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จํานวนและชื่อนักศึกษาและหรือศิษย์เก่
าที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการวิชาชีพ (รวมถึงรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านกีฬา และสุขภาพ ด้านศิลปและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยเป็นรางวัลระดับชาติ
และนานาชาติที่มีลายลักษณ์อักษรปรากฏ ทั้งนี้ให้นับรางวัลที่ได้รับในรอบปีปัจจุบันจากนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่าที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา การนับรางวัลสามารถนับได้ท้ังรางวัลของนักศึกษาภาคปกติ
และนักศึกษาภาคพิเศษทุกระดับการศึกษา และหากผู้ได้รับรางวัลน้ันเป็นศิษย์เก่าหลายสถาบัน สถาบันเหล่านั้น
ต่างก็สามารถนับรางวัลน้ันได้ และการนับสามารถนับซ้ําได้หากนักศึกษาหรือศิษย์เก่าผู้นั้นได้รับรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณหลายครั้ง 
                 ในการคํานวณ ให้นําจํานวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
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ท้ังหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกประเภทในปีการศึกษาปัจจุบัน/จํานวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่
สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับ × 100 

 

               เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 0.003 – ร้อยละ 0.015 ร้อยละ 0.016 – ร้อยละ 0.029 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.030 

 
2. มาตรฐานด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
                 

การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็
นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ(2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดย
องค์กรนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  ได้แก่ ความรู้ ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 

                 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
                 คําอธิบาย 

• นักศึกษาควรได้รับการบริการในกิจกรรมต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ได้แก่ (1) การบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน  เช่น การจัดสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การบริการด้านงานทะเบียน การบริการ
นักศึกษานานาชาติ (2) การบริการดา้นกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเช่น หอพักนักศึกษา สภาพ
แวดล้อม ห้องเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหน่ายอาหาร (3) การบริการด้านการแนะแนว
และการให้คําปรึกษา (4) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืม
การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ข้อมูล  ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวภายในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (5) การจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ  

• สาขาวิชาสามารถให้บริการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามศักยภาพ 
 

                 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. สํารวจความต้องการจําเป็น (needs assessment) ของนักศึกษา  
2. จัดบริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์  ห้องสมุด  ศูนย์การเรียนรู้และสื่อการเรียน เป็นต้น  
3. จัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น  ท่ีพักผ่อน สภาพห้องเรียน       

เป็นต้น  
4. จัดบริการด้านการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ท้ังเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการ  
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5. จัดบริการแหล่งข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู ้ยืมเพื่อ
การศึกษา การบริการจัดหางาน  แหล่งทุนศึกษาต่อ  เป็นต้น  

6. จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
7. ประเมินคุณภาพของการให้บริการของนักศึกษาเป็นประจําทุกปีเพื่อนําไปพัฒนาการบริการ 

 

                 ข้อมูลที่ต้องการ 
1. รายงานสรุปความต้องการจําเป็นของนักศึกษาปีที่ 1 
2. สรุปการเข้ารับบริการต่าง ๆ ที่สาขาวิชาจัดให้กับนักศึกษาของนักศึกษา 
3. สรุปการบริการด้านการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับวิชาการของ

อาจารย์ในสาขาวิชา เช่น ตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประเด็นที่ให้คําปรึกษา การนําปัญหาของนักศึกษา
เข้าหารือในที่ประชุม เป็นต้น 

 

                 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการสํารวจความต้องการจําเป็นของนักศึกษาและจัดทําข้อมูลของนักศึกษา 
2. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีการกําหนดเวลาการเข้าพบนักศึกษามีการให้

คําปรึกษาแนะแนว มีการนําปัญหาของนักศึกษาเข้าที่ประชุมอาจารย์เพื่อการแก้ไข 
4. จัดบริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  
5. มีบริการข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า  
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
7. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทั้ง 5 เร่ืองข้างต้นเป็นประจําทุกปีนําผลการประเมิน

คุณภาพของการให้บริการมาพัฒนาการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

                 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดําเนินการครบ 5 ข้อแรก มีการดําเนินการมากกว่า 5 ข้อแรก 

 
                 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค ์ 

                 คําอธิบาย 
• ตัวบ่งชี้นี้ ต้องการให้มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน 

กิจกรรมนักศึกษา  หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยและโดยองค์
การนักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผู ้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย  และ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) ความรู้  (2) ทักษะ
การคิด  (3) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4) ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร และ 
(5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
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                 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. สาขาวิชามีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยคํานึงถึง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา  
2. สาขาวิชามีการส่งเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบถ้วนอย่างน้อยในกิจกรรมต่

อไปนี้  
                        2.1 กิจกรรมวิชาการ  
                        2.2 กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  
                        2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรกัษาสิ่งแวดล้อม  
                        2.4 กิจกรรมนันทนาการ  
                        2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. สาขาวิชามีการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาที่
ดําเนินการโดยสาขาวิชาต่อผู้บริหารทุกสิ้นปีการศึกษา  

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

                 ข้อมูลที่ต้องการ 
                 ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานท่ีแสดงว่า สาขาวิชามีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถ้วน 
และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ อาทิ  

1. คําสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ  เพ่ือทําหน้าที่กําหนดแนวทางการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

2. จํานวนและรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาที่สาขาวิชาจัด  หรือคณะกรรมการนักศึกษาจัด  
จําแนกตามประเภทกิจกรรม  อาทิ  กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมนันทนาการ   กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  
4. เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งที่จัดโดยสาขาวิชา 

 

                 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการจัดทําแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

2. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภท   โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการ

ใน 5 ประเภท ดังนี้  

                       - กิจกรรมวิชาการ  

                       - กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  

                       - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  
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                       - กิจกรรมนันทนาการ  

                       - กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาของสาขาวิชาทุกสิ้นปี

การศึกษา  

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม  เพ่ือพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 

                 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดําเนินการครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ้ 
 
 
 
 
3. มาตรฐานด้านการวิจัย 
 
            การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งของสาขาวิชา ดังนั้น อาจารย์ประจําสาขาวิชาต้องเห็นความสําคัญและ
ดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโย
ชน์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาต้องมีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการ
สอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และผลิตผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติ 
และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  

 

                ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาที่ได้รับทุนทําวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
                 คําอธิบาย 

• การทําวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่จะใช้ในการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  
เป็นสิ่งจําเป็นที่อาจารย์ประจําสาขาวิชาต้องมีส่วนร่วมในการดําเนินการหรือจัดทํา โดยดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์  
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ  และการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพเป็นสําคัญ 
                 ข้อมูลที่ต้องการ 

1. จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้ทําวิจัย 
2. จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชา 

 

            เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน 
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                 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์
ประจําสาขาวิชา 
                 คําอธิบาย 

• ตัวบ่งชี้นี้ ต้องการวัดถึงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ทั้งที่มหาวิทยาลัย
จัดสรรให้เอง และที่ได้รับจากภายนอก เพื่อการสนับสนุนการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการศึกษาค้นคว้า  ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับหรือมีการนําไปใช้ประโยชน์ และจํานวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนอาจรวมถึงวัสดุ  อุปกรณ์   เครื่อง
มือต่าง ๆ  ที่อาจารย์ประจําและนักวิจัยได้รับการสนับสนุนจากภายนอก สําหรับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ใน
กรณีที่เป็นวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมอื  ให้คํานวณเป็นจํานวนเงินตามราคาของสิ่งน้ันๆ 

                 ข้อมูลที่ต้องการ 
                 ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง สําหรับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและ
จํานวนเงินให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้  

1. จํานวนอาจารย์ประจําให้นับรวมนักวิจัยและไม่นับรวมอาจารย์ประจํา และนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ 
จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ จําแนกเป็นเงินสนับสนุน จากสถาบัน และจากแหล่ง ทุนต่าง 
ๆ ภายนอกสถาบัน ดังนี้  
                       2.1   จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสถาบันจัดสรรให้กับอาจารย์และ
นักวิจัย โดยให้นับเฉพาะจํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติให้มีการเบิกจ่าย ไม่ใช่ตัวเลขงบประมาณที่จัดสรร  
                       2.2  จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน จําแนกตาม        
แหล่งเงินทุน ดังนี้  

                              -  แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. เป็นต้น  

                              -  แหล่งทุนต่างประเทศ  

                              -  หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่น ๆ ที่ไม่ใช่แหล่งทุนวิจัย  

                              -  หน่วยงานภาคเอกชน  

                              -  แหล่งอื่น ๆ  
 

                 เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยู่ระหว่าง 1 – 16,999.- บาท 17,000.- บาท – 24,999.- บาท มากกว่าหรือเท่ากับ 25,000.-บาท 
 
           ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 จํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือนุสิทธิบัตร หรือนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
                 คําอธิบาย 

• งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นผลิตภาพของสถาบันอุดมศึกษา เกิดจากการติดตามความก้
าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ืองของคณาจารย์ จึงเป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่ง 
เสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ การสร้างความรู้ความ
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เข้าใจและสร้างระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภาพดังกล่าว อาทิ การจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรจะช่วยสนับสนุนให้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีความคุ้มค่าและเกิดมูลค่าเพิ่ม 

                
   
                 ข้อมูลที่ต้องการ 
                 ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง  สําหรับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและ
ผลงานให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้   

1. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวจัิย ไม่นับรวมอาจารย์และนักวิจัยท่ีลาศึกษาต่อ  

2. จํานวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ 

                 หมายเหตุ  

                 1. การเผยแพร่ผลงาน 1 เร่ือง  มากกว่า 1 ครั้ง  ให้นับเพียงครั้งเดียว โดยควร นําเสนอผลการ  เผย

แพร่ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด  

                 2. การตีพิมพ์ในวารสาร นับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารตอบรับแล้ว  

                 3. บทความที่ได้รับการนําเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง 

บทความที่ไม่ใช่บทคัดย่อสําหรับบทความท่ีได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์รวมเล่ม ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

(proceeding)  

4.  การรายงานข้อมูลบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ให้จําแนกตามประเภทผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับต่าง ๆ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้  

                  - ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์  

                   - ชื่อบทความและเลขหน้า  
                   - ชื่อผู้เขียน 

5. การนับจํานวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ ให้นับ
เฉพาะที่ได้รับการจดทะเบียนในปีนั้น  โดยไม่นับรวมกรณีอยู่ในระหว่างย่ืนจดทะเบียน และไม่นับรวมการจด
ลิขสิทธิ์และการทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

 

               เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 เรือ่ง 2  เร่ือง 3  เร่ือง 

 
 
 
 



คู่มือการประกนัคุณภาพสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ปีการศึกษา 2551 17 

4. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 
การบริการวิชาการแก่สังคม  เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสาขาวิชา สาขาวิชาพึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่ สาขาวิชามีความเชี่ยวชาญ  การให้บริการ
วิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย ตามความเหมาะสม  ให้ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน 
องค์การอิสระ องค์การสาธารณะชุมชน และ สังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการวิชาการมีความหลากหลาย เช่น 
การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัด
ประชุมหรือ สัมมนาวิชาการ   ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการวิชาการ
นอกจาก เป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สาขาวิชายังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และ 
ประสบการณ์ของอาจารย์  อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประ-    โยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับ องค์การต่าง ๆ ซึ่งเป็
นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายไดข้องสถาบันจากการให้บริการ วิชาการด้วย 

 

                 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาที่มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็
นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 
                 คําอธิบาย 

• อาจารย์ประจําสาขาวิชาพึงมีภาระงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมและดําเนินงานตามภาระงาน
ที่สถาบันกําหนด  โดยสถาบันสร้างระบบจูงใจให้อาจารย์สนใจให้บริการวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ 
ให้บริการวิชาการ จัดหากิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ และมีการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการให้
บริการวิชาการ  

 

                 ข้อมูลที่ต้องการ 
                 ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การนับจํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาที่
มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการจะไม่นับซ้ํา  แม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรม หรือหลายโครงการ หรือเป็นท่ีปรึกษา หรือกรรมการหลายตําแหน่ง และ
สามารถนับอาจารย์ประจําสาขาวิชาที่ลาศึกษาต่อได้ด้วย  ดังน้ันตัวเปรียบเทียบ จึงเป็นจํานวนอาจารย์ประจํา
ท้ังหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

 
 
 
 

                 เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 คน 2 คน 3 คนขึ้นไป 

 
                 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง ความต้อง
การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ  
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                 คําอธิบาย 
• ตัวบ่งชี้น้ีต้องการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สาขาวิชาได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการแก่

สังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ  
 

                 ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาที่ปฏิบัติงานจริงด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. จํานวนกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีสาขาวิชาจัดขึ้น  

 

                 เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 2 กิจกรรม 3 – 4 กิจกรรม 5 กิจกรรมขึ้นไป 
 
                 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงและบูรณาการการบริการ
วิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
                 คําอธิบาย 

• ตัวบ่งชี้น้ี  ต้องการวัดจํานวนกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีความเชื่อมโยงและบูรณา
การการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
การที่สาขาวิชาได้นําองค์ความรู้และมวลประสบการณ์จากการให้การบริการแก่สังคม ชุมชนและประเทศชาติ มา
เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นับเป็นประโยชน์อย่างย่ิง 

 

                 ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนในการนําองค์ความรู้และมวลประสบการณ์จากการให้การบริการแก่สังคม ชุมชนและ

ประเทศชาติ มาเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. กิจกรรมหรือโครงการที่แสดงได้ว่ามีการนําองค์ความรู้และมวลประสบการณ์จากการให้การ

บริการแก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ มาเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

              เกณฑ์มาตรฐาน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1  กิจกรรม 2  กิจกรรม 3  กิจกรรมขึ้นไป 

 
5. มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ 
 
                 สาขาวิชาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ผู้นําต้องมีภาวะผู้นําที่มุ่งพัฒนาให้สาขาวิชามีองค์ความรู้ ที่สามารถนํามาใช้ในการผลิตบัณฑิต และการบริการ
วิชาการอย่างมีคุณภาพ  
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                 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันให้สาขาวิชามี
พัฒนาการ 

                 คําอธิบาย 

• คุณภาพของสาขาวิชาจะมีทิศทางที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้อย่างดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการมี
การบริหารและการจัดการที่มีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส  คํานึงถึงนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

 

                 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีการประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาเป็นประจําตามแผนการประชุม  โดยในการประชุมแต่ละคร้ัง

มีกรรมการสาขาวิชาเข้าร่วมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. สาขาวิชากําหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ทศิทาง และยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย  
3. สาขาวิชามีการดําเนินงานตามภารกิจ และตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ มีการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามภารกิจของสาขาวิชาอย่างครบถ้วนเพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด 
4. สาขาวิชาบริหารงานโดยใช ้หลักธรรมาภิบาล   เช ่น  การปกป ้องผลประโยชน ์ของผู ้มี             

ส่วนได้ส่วนเสีย  โดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา  การส่งเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตาม
กฎหมายภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  

5. มีการประเมินผลการดําเนินงานของสาขาวิชา  เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานและ       
เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นประจําทุกปี 

 

                 ข้อมูลที่ต้องการ  
1. เอกสารที่แสดงว่าจัดให้มีการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม บันทึก

รายงานการประชุมคณะกรรมการสาขาวิชา 
2. แผนยุทธศาสตร์ คู่มือการประกันคุณภาพของสาขาวิชา 
3. รายงานผลการดําเนินงาน รายงานการประเมินตนเอง 
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงว ่า มีการบริหารงานโดยใช ้หลักธรรมาภิบาล เช่น การปกปอ้ง           

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การส่งเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย  ภายใต้หลักคุณธรรม 
จริยธรรมภายในองค์กร จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ การเปิดเผยผลการดําเนินงานของสาขาวิชา   เป็นต้น 

 

                 เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาเป็นประจําตามแผนการประชุม   โดยในการประชุม แต่ละ

คร้ังมีกรรมการเข้าร่วมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. มีการกําหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา 
3. มีการมอบหมายการดําเนินการตามภารกิจแก่บุคลากรของสาขาวิชา 
4. มีการส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินตามภารกิจ  และจัดทํารายงานผล

การดําเนินงาน 
5. มีการนําผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินการ 
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6. มีการดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้ง
องค์กร 

 

                 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไม่ครบ 4 ขอ้ มีการดําเนินการ 4 ขอ้ มีการดําเนินการครบทุกขอ้ 

 

 

 
                 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ภาวะผู้นําของผู้บริหารสาขาวิชา 
                 คําอธิบาย 

• ปัจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสาขาวิชา   คือผู้บริหาร หากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
เป็นผู้นําที่ดี  มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและกํากับดูแล  ติดตามผลการทํางานของ
สาขาวิชาไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้สาขาวิชาเจริญรุดหน้าอย่าง รวดเร็ว 

 

                 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ ในการวางแผน

กลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสาขาวิชา 
2. มีความสามารถในการบริหารโดยคํานึงถึงประโยชน์ของนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี   ธรร

มาภิบาล มีความสามารถในการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของสาขาวิชา และสามารถตัดสินใจแก้ไข   ปั
ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีความสามารถด้านบริหารงานงบประมาณ บริหารรายได้ บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ 
4. สนับสนุนให้บุคลากรในสาขาวิชาและชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ

ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจให้รักสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 
5. สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและ   มี

จริยธรรม 
 

                 ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และพัฒนาสมรรถนะ และภาวะผู้นําของสาขาวิชา และหลักฐานการ

ดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสาขาวิชา และสารสนเทศที่

เกี่ยวข้อง  กับการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย เช่น หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏบัติงานและ
ภาวะผู้นําของผู้บริหารสาขาวิชา  

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานและรางวัลด้านการบริหารของผู้บริหารสาขาวิชา 
4. รายงานผลการประเมินผู้บริหารสาขาวิชา 
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5. จํานวนผู้บริหารท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นํา 

6. ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผู้นําของผู้บริหาร และการเตรียมผู้บริหารใน

อนาคต 

7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร   และคณะที่มีต่อการบริหารงานสาขาของผู้

บริหาร 
 

              เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารสาขาวิชาท่ีเป็นระบบโปร่งใสตรวจสอบได้  

2. ผู้บริหารสาขาวิชาดําเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้นําที่มีอยู่โดย

คํานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. ผู้บริหารสาขาวิชาได้รับการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการและวิธีการที่

ชัดเจน  และเป็นที่ยอมรับในคณะ  

4. ผู้บริหารสาขาวิชานําผลการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานมาพัฒนาการบริหารและการ

จัดการจนเกิดความก้าวหน้า 
 

                 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดําเนินการครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ้ 

 

                 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  การพัฒนาสาขาวิชาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

                 คําอธิบาย 
• มาตรฐานอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม

แห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อใหทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู ้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรประกอบด้วยการระบุความรู้ 
การคัดเลือกการรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรให้ดีย่ิงขึ้น  

• สาขาวิชาเป็นหน่วยจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ อาจารย์ในสาขาวิชาจึงควรเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ การพัฒนาดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อ  มุ่
งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้เช่นกัน 
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                 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. สาขาวิชามีการจัดทําแผนและกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายท่ีชัดเจนในการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้ประชาคมของสาขาวิชารับทราบ  และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  
2. สาขาวิชามีการดําเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ตามระบบ 

PDCA อย่างต่อเนื่อง  
3. สาขาวิชามีระบบและกลไกในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในด้านการจัดการความรู้

มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้ของสาขาวิชา  
4. สาขาวิชามีการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

สถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้สังคมรับทราบ 
 

                 ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนงานด้านการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสาขาวิชา และหลักฐานการ

ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการบริหารงานด้านการจัดการความรู้ของสาขาวิชา ตลอดจนหลักเกณฑ์ และมาตรการและ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ของสาขาวิชา เช่น 

คําสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงานหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักฐาน
ด้านการจัดการความรู้ ฐานข้อมูลด้านการจัดการความรู้ หลักฐานการส่งเสริมสนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  

4. จํานวนบุคลากรและหน่วยงานที่มีการนําความรู้ ด้านการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
5. จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขา่ยด้านการจัดการความรู้  
6. จํานวนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ของสาขาวิชา  
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน ท่ีแสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรู ้ของสาขาวิชา เช ่น 

ประสิทธิผลของการทํางานที่เพิ่มขึ้น  
 

                 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ ประชา-

สัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของสาขาวิชารับทราบ  
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู ้ และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า           

ร้อยละ 50  
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสําเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100  
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู้  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ 
 

                เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
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มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดําเนินการครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก 
 
                 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การเรียน
การสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และการวิจัย ของสาขาวิชา 
                 คําอธิบาย 

• ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศควรต้องพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อ
ให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เป็นระบบที่ใช้
งานได้ทั้งเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู ้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของ
บุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งน้ีระบบดัง
กล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งาน โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู ้ใช้ มีระบบป้องกันสิทธิและความ
ปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ มีระบบสํารอง และกูค้ืน  ตลอดจนเป็นระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด 

• สาขาวิชาเป็นหน่วยจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ จึงต้องเป็นผู้จัดทําข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
ตามนโยบายและการวางแผนของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ 
รวมทั้งตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร การติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน และการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินงาน 

 

                 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีการจัดทําฐานข้อมูลตามนโยบายในการจัดทําระบบฐานข้อมูล  เพื่อการตัดสินใจของ

มหาวิทยาลัย  
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ  
3. มีการประเมินผลประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล และประเมินความพึง-

พอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล  
4. รายงานการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปใช้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 

 

                 ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผนการจัดทําฐานข้อมูล 
2. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของสาขาวิชาตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ 
3. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล 
4. รายงานการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 

 

                 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีแผนการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. มีการดําเนินการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล 
4. มีการนําผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลมาปรับปรุง 
5. มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสาขาวิชากับระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
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                 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไม่ครบ 2 ขอ้แรก มีการดําเนินการครบ 2 ข้อแรก มีการดําเนินการอย่างน้อย 3 ข้อแรก 

 
                 ตัวบ่งชี้ที่ 5.5  ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับ
บุคคล 
                 คําอธิบาย 

• ความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล หมายถึง 
ความสําเร็จที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน  โดยจะต้องจัดให้มีระบบใน     กา
รถ่ายทอดเป้าประสงค์  ตัวบ่งชี้  ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา  ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กําหนดเป็นตัวบ่งชี้ของการดําเนินงานและเป้าหมาย ในระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล  และจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน  รวมถึงจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย 

• สาขาวิชาเป็นหน่วยจัดการศึกษา ภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ
แก่สังคม ดังนั้นสาขาวิชาจึงต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต การ
วิจัยและการบริการทางวิชาการ และนํามาดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
                  
 
 
                 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. สาขาวิชามอบหมายภารกิจแก่บุคลากรของสาขาวิชาตามศักยภาพ ความสนใจและความสามารถ 
2. สาขาวิชามีการกําหนดแนวทางการทบทวนการปฏิบัติงาน และกําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน 
3. สาขาวิชาติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่  ด้านการสอนของ

อาจารย์   การพัฒนานักศึกษา   ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และการบริการวิชาการแก่สังคม 
4. สาขาวิชานําผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการดําเนินงานในทุกภารกิจ 

 

                 ข้อมูลที่ต้องการ 
1. คํารับรองการปฏิบัติราชการของอาจารย์ 
2. รายงานการทบทวนการดําเนินงาน เหตุผลประกอบการดําเนินการ และหรือไม่ดําเนินการ 
3. แผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการของสาขาวิชา 
4. รายงานผลการประเมินโครงการต่างๆ ของสาขาวิชา 
5. รายงานการประชุมการจัดทําโครงการที่มีการนําผลการประเมินโครงการมาประกอบการพิจารณา 

 

                 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ตามภารกิจของสาขาวิชา 

2. มีการกําหนดแนวทาง และแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย และตัวบ่งชี้ของบุคลากร 

4. มีการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 

5. มีการสรุปผลการประเมิน และนําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจ 
 

                 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดําเนินการครบ 3 ข้อแรก มีการดําเนินการ 4 ขอ้ขึ้นไป 

 

 

 

 

 
6.  มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ 
 

                 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เป็นปัจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพฒันาคณุภาพ
ของสาขาวิชา และแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ  ผลผลิต 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง และมี
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน          

 

                 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา 
                 คําอธิบาย 

• การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบัน ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งสถาบันการศึกษาต้องสร้างระบบและกลไกในการ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนด โดยสถาบันและโดยหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจว่า  สถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

• สาขาวิชาเป็นหน่วยจัดการศกึษาจึงจําเป็นต้องมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเช่นกัน 
โดยเฉพาะในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพของการจัด
การศึกษา 

 

                 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. สาขาวิชาจัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ เป ็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา  
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2. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  
มาตรฐานและกฎเกณฑ์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถาบันโดยตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้น  ต้
องครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วน  ท้ังปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิต  ตลอดจน          
เป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถรองรับการประเมินภายนอกโดยหน่วยงานต่าง ๆ  

3. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณ์ท้ังการตรวจติดตาม การดําเนินงาน การ
ประเมินคุณภาพ  การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกจนเป็น วัฒนธรรมองค์กร  

4. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม  โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบฐานข้อมูล  

และมีการส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

                ข้อมูลที่ต้องการ 

1. โครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาและหลักฐานการดําเนินงานตาม

โครงการ  ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากคณะ สถาบัน และผู้บริหารทุกระดับ  

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  การบริหารงานด้านการประกันคุณภาพของสาขาวิชาและ

สถาบัน   ตั้งแต่การควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ  มาตรการและ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

3. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เช่น คําสั่งแต่งตั้งหรือ

มอบหมายผู้รับผิดชอบ คู่มือการประกันคุณภาพของสาขาวิชา ฐานข้อมูลที่ใช้ในการประกันคุณภาพ หลักฐานกา

รส่งเสริมสนับสนุน  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เข้มแข็งและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารงาน  โดยการมีข้อมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  กระบวนการจัดการความรู้เรื่องการ

ประกันคุณภาพของสาขาวิชา 
 

                 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

สาขาวิชา 

2. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้  และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

3. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

4. มีการนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  

5. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ร่วมกันทั้ง

ระดับบุคคล สาขาวิชา คณะ และสถาบัน  
 

                 เกณฑ์การประเมิน 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไม่ครบ 4 ขอ้แรก มีการดําเนินการครบ 4 ข้อแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ้ 
 
 
 
 
                 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 
                 คําอธิบาย 

• ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน วัดจากผลการดําเนินงาน  ตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในสาขาวิชา  ที่กําหนดขึ้น  ทั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและสาธารณชน มีการนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างบุคคล และหน่วยงานตลอดจนมีนวัตกรรม หรือมีแบบอย่างที่ดี
ในการประกันคุณภาพการศึกษา  

 

                 ข้อมูลที่ต้องการ 
1. รายงานการตรวจติดตามภายในสาขาวิชา 
2. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ สาธารณชน 
3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
4. นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในที่สาขาวิชาพัฒนาขึ้น หรือ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ

การเป็นแหล่งอ้างอิงของหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือมูลค่าเพิ่ม (value added) จากการประกัน
คุณภาพภายใน  

5. รายงานผลการประกันคุณภายในที่มีต่อการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  
6. รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย ประสิทธิผล

ของการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน 
 

                 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาอย่าต่อเนื่อง  
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและ พัฒนาการของสาขาวิชา 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อคณะ และมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่

กําหนด  
4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานของสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง  
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทํา แนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือการ

เป็นแหล่งอ้างอิงได้ 
                 เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไม่ครบ 4 ขอ้แรก มีการดําเนินการครบ 4 ข้อแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ้ 

 


