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บทที่ บทที่ 33  
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ คําอธิบาย และเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ คําอธิบาย และเกณฑ์การประเมิน  

 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ   
 
หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ที่สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มสี่วนร่วมของ
สมาชิกทุกกลุม่ในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กําหนดแล้วให้รับทราบทั่วกัน
ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผูท้ี่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผูใ้ช้บริการและ
สังคมโดยรวม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  : คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก คณะ
จําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน  เพื่อให้สถาบันดําเนินการ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น 
สถาบันต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพื่อเป็น
แนวทางในการดําเนินงานของคณะ     ในการพัฒนาแผนกลยุ ท ธ์ 
นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของคณะแล้ว  จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา  
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง  ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ   รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ดําเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่
ถูกต้องเหมาะสม 
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แนวปฏิบัติที่ดี 
 1.มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทีส่อดคล้องกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)   และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 
 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของคณะ  หากคณะได้กําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
อยู่แล้วต้ังแต่เริ่มต้น คณะควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบันของคณะหรือไม่ หากเหมาะสมต้องดําเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในคณะ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของคณะตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ควร
เป็นการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้
กําหนดร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
 1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ
คณะกรรมการประจําคณะ  พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของคณะ  และแผนอุดมศึกษา                
ระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทําตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญา
หรือปณิธานและนโยบายของคณะกรรมการประจําคณะและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด 
อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 
 1.4 มกีารจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อนําคณะไปสู่ความสําเร็จ
ที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และ
วัตถุประสงค์(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) 
โอกาส (opportunity)และภัยคุกคาม (threat) เพื่อนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ  อันได้แก่   การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมวิสัยทัศนแ์ละแผนกลยุทธ์ที่คณะกําหนดควรผ่านการ
ประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหนา้ที่เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย  อัน
จะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกับปฏิบัติงานให้บรรลผุลตามความมุ่งหวังของคณะ และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
 
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 2.1 มีการช้ีแจงทําความเข้าใจกับคณาจารย์ภายในสาขาถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการกําหนดผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผน
ปฎิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 
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  3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติการประจําปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ ทางวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ 
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 4.1 มีการจัดทําตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งนี้ควรจัดทําพร้อมกับ
การจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมใน
การจัดทําตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ
กันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดร่วมกัน 
 
 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
 5.1 สาขาควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจ เพื่อใช้เป็น
แนวทางการดําเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่
เหมาะสม 
 
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเพื่อพิจารณา 
  6.1 มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่และควรมี
การรายงานผลการดําเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ ในช่วง
เวลาหนึ่ง ๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ
นําเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
 
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อคณบดี และคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา  
  7.1 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนําผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อ
พิจารณาในที่ประชุมผู้บริหารสาขา และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเป็นประจําอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
 
 8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณบดี และคณะกรรมการประจํา
คณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี และนําผลการปรับปรุงเสนอต่อคณบดี และ
คณะกรรมการบริหารคณะ 
  8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการ
จัดทําแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
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  8.2 มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภา
สถาบัน 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
 1.  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของสาขาวิชา 
 2. แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 3. รายงานการประชุมสาขาวิชาที่จะต้องมีบุคลากรของบุคลากรในสาขาวิชาเข้าร่วมทุกคน 
 4. รายงานการประชุมสาขาวิชาที่จะต้องมีบุคลากรของบุคลากรในสาขาวิชาเข้าร่วมทุกคน 

5. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน 
 6. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการของสาขาวิชาในการจัดทําแผนกลยุทธ์สาขาวิชา 
 7. รายงานการประชุมบุคลากรของสาขาวิชาเข้าร่วม  ร้อยละ 80 (มีการกําหนดรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน) 
 8. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสาขาที่สอดคล้องกับของคณะ (ครอบคลุม 4 พันธกิจ) 
 9. แผนที่ยุทธศาสตร์ 1 ปี และ 4 ปี 
 10. (1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสาขาที่สอดคล้องกับของคณะและ 
              (2) แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553 
 11. รายงานการประชมุสาขาวิชาที่จะต้องมีบุคลากรของบุคลากรในสาขาวิชาเข้า ร้อยละ 80 
 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการประจําคณะที่มีวาระ
พิจารณาแผนปฏิบัติงานของสาขาวิชา 
 13. แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2553 

14. รายงานผลการดําเนินงานตามแผน ปฏิบัติงานประจําปี ครบทุกพันธกิจ 
15. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาปี 53 ให้สาขารายงานผลการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ เข้าคณะกรรมการบริหารสาขาในวาระเพื่อพิจารณา ของปี 53 ถ้าไม่มีใช้การรายงาน
ไตรมาส 3 ของปี 54 เฉพาะการประเมินในปีนี้ 

16. บันทึกเสนอคณบดีพร้อมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ไตรมาส 
1 ของปี 54 

17. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
18. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
19. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานปี้นี้ใช้การรายงานไตรมาส 1 (ปีหน้าให้รายงาน

ไตรมาส 3 เพื่อนําผลไปปรับปรุงตัวบ่งชี้แผน) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)   และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554)   

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
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  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ 
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8  ข้อ 

 
 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 
หลักการ 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การ
เรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น 
พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การ
กําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตร  มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวม
พลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะ 

 ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และ
ระบบการพัฒนาอาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน 
(จ) อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (ซ )  องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร  ตามท่ีกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 กําหนด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1    : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้  :    สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมนิหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอตามหลักเกณฑแ์ละ ตัวบ่งชี้ของ
การประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
การปรับปรุงหลักสูตรใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
เกณฑ์การประเมินผล 
  1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรและกําหนดหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุงคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ 
  1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น ๆ ในตลาด
งานว่ามีมากน้อยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้น ๆ สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือไม่ คณะมีความพร้อมใน   การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น 
ๆ หรือไม่นอกจากศึกษาความต้องการหรือความจําเป็นแล้ว ควรมีการวิเคราะห์ทรัพยากรของการ
ดําเนินการของหลักสูตรใหม่และคํานวณจุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย      
  1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชานั้น ๆ ความ
คิดเห็นจากบัณฑิตและผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทํางานเพื่อให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 
  1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่าน  การพิจารณาตามระบบที่
สถาบันกําหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด และนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่
สภาสถาบันอนุมัติ 
 
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดําเนินงานและ   การอนุมัติการปิดหลักสูตร 
โดยพิจารณาหลักสูตรที่ไมส่อดคล้องกับความต้องการบณัฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มผีู้สมคัรเรียนนอ้ย 
หรือหลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
  2.2  เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร ให้เสนอเรือ่งผ่านการอนุมัติของ
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีสถาบันกําหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น 
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และเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 
วันนับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ  
 
 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนด
ในภาคผนวก ก) สําหรับหลกัสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ  การรับรองหลักสูตรจากสภา หรือองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 
 3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และยังต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
 3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และ   การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินที่สะท้อนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งชี้กลาง)ทั้งใน
ประเด็นการบริหารหลักสูตรการบริหารทรัพยากร การเรียนการสอนการบริหารคณาจารย์ การ
บริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และประเมิน
คุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

  3.3 สําหรับหลกัสูตรสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารหลักสูตรควรทาํการศึกษาอย่างละเอียดและ
รอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑแ์ละรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทัง้นี้ คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรควรมผีู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรอืองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คนในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร และดําเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อน    
การรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน และดําเนินการขอ รับรองตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง 

 
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแตล่ะป ีทุกหลกัสตูร 
 4.1 สร้างกลไกกํากับดูแลให้ทกุหลักสูตรดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดย 
จัดในรูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้อาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือ
คณะวิชาที่มีอยู่ หรือแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
  4.2 จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตาม  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กําหนด
อย่างน้อยทุกปีการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด 
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 4.3 มกีารกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตาม  ตัวบ่งชี้ที่กําหนดของแต่ละ
หลักสูตร โดยอาจจัดทําเป็นแบบฟอร์มใหผู้้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ผลการประเมิน 
และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ขอ้ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทกุหลักสูตรตามผลการประเมินใน
ข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับ
ให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
  5.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรตามผลการประเมินที่ได้จากข้อ 4 จนทําให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและ  ตัว
บ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. ประกาศ/ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย เรื่อง "แนวทางการเปิด/ปิดหลักสูตร"  

2. เอกสารการเสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตรที่มีขั้นตอนการปฏิบัติ ต้ังแต่การสํารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจของศิษย์เก่า ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนการวิเคราะห์
ทรัพยากร จนถึงขั้นตอนที่ปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จ 

3. ประกาศแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่ของคณะ เช่น คณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะ, 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขา 

4. รายงานการดําเนินการ ปรับปรุงหลักสูตร 
5. ประกาศ/ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย เรื่อง "แนวทางการเปิด/ปิดหลักสูตร" 
6. เอกสารการเสนอปิดหลักสูตร พร้อมรายละเอียด 
7. ประกาศแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่ของคณะ เช่น คณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะ, 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขา 
8. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะ, คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรของสาขา 
9. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
10. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (ถ้ามี) 
11. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
12. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

13. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังปี
การศึกษา 
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14. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา ท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

15. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้  จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

16. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียน
การสอน 

17. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

18. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

19. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

20. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

21. รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งบันทึก
ทุกสิ่งที่ทําในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

22. เอกสาร มคอ. 1 - 7 หรือ เอกสาร สมอ.02, 07 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ในกรณีที่ยังไม่ดําเนินการตามกรอบ TQF (กรณี เอกสาร สมอ. ใช้ได้
เฉพาะปี 53-55 เท่านั้น) 

23. เอกสาร มคอ.7 เป็นรายงานการวัดประเมินหลักสูตร/รายงานสภาพหลักสูตร ซึ่งต้องทํา
ปีละครั้ง 

24. รายงานสรุป ผลการดําเนินงานตาม มอค, 3 ของทุกหลักสูตร 
25. อ้างอิงประกาศแต่งต้ังของทางคณะ เช่น คณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะ, 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขา 
26. รายงานประชุมของคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
27. รายงานผลการดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
28. สาขาวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของแต่ละหลักสูตร โดย

ให้ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ ประเมินผล และแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

29. เอกสาร มคอ.7 (หมวด 6 สรุปการประเมินหลักสูตร , หมวด 7 คณุภาพการสอน , หมวด 8 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรฯ) (รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารประกอบการอบรม TQF 
เล่มสีฟ้า) 

30. ประกาศแต่งต้ังของทางคณะ เช่น คณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะ,  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขา 

31. รายงานประชุมของคณะกรรมการบริหารวิชาการ/กรรมการบริหารหลักสูตร 
32. รายงานผลการดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
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33. สาขาวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของแต่ละหลักสูตร โดย
ให้ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ ประเมินผล และแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

34. เอกสาร มคอ.7 (หมวด 6 สรุปการประเมินหลักสูตร , หมวด 7 คุณภาพการสอน , หมวด 8 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรฯ) 

35. เอกสาร สมอ.07 (กรณีที่ยังไม่ได้ดําเนินการ TQF) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
เกณฑ์การประเมินผล 
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนด
ในภาคผนวก ก) สําหรับหลกัสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ  การรับรองหลักสูตรจากสภา หรือองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแตล่ะป ีทุกหลกัสตูร 
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ขอ้ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทกุหลักสูตรตามผลการประเมินใน
ข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับ
ให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3   ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6   :   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่
กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมี
ส่วนร่วมจากบุคคล คณะ หรือชุมชนภายนอก  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่าง
เฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหา
ความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วน
บุคคล การจัดให้มีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพียง  มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการ
สอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet)  และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก 
หลักสูตร 
  1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และ 
หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่
แตกต่าง และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการ
เรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การมทีักษะในการเรยีนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้าง
หรือพัฒนาความรู้ใหม ่ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ 
และลงมือปฏิบัติจริง ช้ีแนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
 1.2 มกีารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทกุรายวิชา อาทิ จัดให้มีช่ัวโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทํากรณีศกึษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้ง
ฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 
 1.3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ในแต่ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 2.1 อาจารย์จัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละ
รายวิชาระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
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       - จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว 
โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
       - ลักษณะและการดําเนินการ เป็นการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงการสอน และ
การให้คําปรึกษา 
       - การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการอธิบายความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะ
พัฒนาผู้เรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
       - แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหานั้น 
ๆ 

- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบการ
เรียนการสอน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์เชิง
ปฏิบัติแก่ผู้เรียน 
      - การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียนการ
สอนโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของทีมผู้สอน ผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และจากการสังเกตการณ์ เป็นต้น 

 2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่
พบผู้เรียน 

  2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา 
(formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation) 

 
 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
 3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีช่ัวโมง
ปฏิบัติการอภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้ง
ฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 
  3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 
 
 4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 4.1 ทกุหลักสตูรควรมีการออกแบบให้ผู้เรยีนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการนําความรู้ทางทฤษฎีไปใช้
ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมา
เป็นอาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยม
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ชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกสถาบัน ให้นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการ เป็นต้น 
 
 5. มีการจัดการเรียนรู้ที่ พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  
 5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่ 
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การ
สอนที่ผ่านมา โดยการทําวิจัยในชั้นเรียนว่าวิธีการสอนและ 
  5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจํา
อย่างต่อเนื่อง 
 
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  6.1 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอ
และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น นําผลการ
ประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการนําการประเมินความ
คิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร 
 
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 7.1 สาขาหรือคณะวิชาควรมีการต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าที่ต่อไปนี้ 
       - พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ 
       - ติดตาม วิเคราะห์ผลการดําเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาค
การศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือ
เสนอการปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น 
       - ดูแลให้การดําเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน 
และผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่
กําหนดทุกปีการศึกษา 
       - ระบุถึงความจําเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐาน
จากผลการประเมินของผู้เรียน / ของผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา / ของผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของคณะ (โดยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการคณะ อยู่ระหว่างดําเนินการ) 

2. รายงานตามมาตรฐานคุณวุฒิกลางของคณะ (โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการจะดําเนินการ
จัดทําเกณฑ์มาตรฐานกลางของคณะ โดยจะต้องมีประเด็นเหมือนกับ มคอ.1)  

3. มคอ.2 (หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร) 
4. มคอ.3 (หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา) 
5. เอกสาร มคอ.2 ทุกหลักสูตร 
6. เอกสาร มคอ.3 ทุกรายวิชา 
7. เอกสาร มคอ.4 (กรณีมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม) 
8. เอกสาร มคอ.3 (หมวด 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา) หรือ  
9. แผนการจัดการเรียนรู้ 
10. ตารางแสดงรายละเอียดของแต่ละรายวิชาที่มีการส่งเสริมการรับรู้ด้วยตนเอง เช่น การ

อภิปราย สัมมนา ทํากรณีศึกษา โครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ ฝกึงาน ฯลฯ 
11. เอกสาร มคอ.3 (หมวด 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา) หรือ  
12. แผนการจดัการเรียนรู้ 
13. รายงานผลการทําวิจัยในชั้นเรียน หรือ 
14. หลักฐานการจัดกิจกรรม KM ที่เกี่ยวข้องกับ 

การเรียนการสอน เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างสาขาวิชา 
15. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ แยกเป็นรายวิชา (มหาวิทยาลัยพิจารณาทําโปรแกรม) 
16. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ แยกเป็นรายวิชา 
17. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร  
18. รายงานผลการประชุมของคณะและของสาขาวิชา 
19. เอกสาร มคอ.3 (หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา) 
20. เอกสาร มคอ.5 (หมวด 6 แผนการปรับปรุง) 
21. เอกสาร มคอ.7 (หมวด 6 สรุปการประเมินหลักสูตร) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก 

หลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
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 4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 5. มีการจัดการเรียนรู้ที่ พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ  
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6   ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7   : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรยีนตามคณุลักษณะของบัณฑิต 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏ
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหาร
จัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงาน
จริง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย 
ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นําทางความคิด โดยเฉพาะ
ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อย่าง
น้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
 1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องสํารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้
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มากที่สุด โดยนําข้อมูลจากการสํารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่จําเป็น และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต โดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย มีการกาํหนดเป็นเป้าหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน 
และเผยแพรใ่ห้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกันพฒันานักศึกษา 
 
 2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
และนําข้อมูลจากผลการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะ
ประเด็นการกําหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการ
ประเมินผล 
 2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนด 
เพื่อให้ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จําเป็นของรายวิชา
นั้น ๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา 
และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติ 
เพื่อให้มทีักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการทํางานจริงได้ 
 2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตาม    การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มีการประชุม
วิพากษ์การจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการ
ปรับปรุงตนเองจากเพื่อนร่วมงาน 
 2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของผูเ้รยีน 
เน้นการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ขั้น
สูง ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน 
(performance) ของผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 
 2.5 ควรจัดใหม้ีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรบัผิดชอบหลักสูตรในการ
แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และการแก้ปัญหารว่มกันสําหรับผูเ้รียนที่จําเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาเป็นพิเศษ 
 
 3. มีการส่งเสรมิสนับสนุนทรพัยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือ
ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ 
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 3.2 หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาและ
อาจารย์มีการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of 
practice) เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา 
 
 4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสาขาวิชาหรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้ 
 4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายใน
สถาบันหรือนอกสถาบัน 
 4.3 หากเป็นไปได้ อาจมีการกําหนดเป็นเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติทุกปี หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา 
 4.4 ในระดับช้ันเรียน ผู้สอนมีการฝึกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้
นักศึกษาส่งผลงานวิชาการให้ที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้
ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่ 
 
 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยสาขาวิชา 
  5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 5.2 มกีารกําหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
สถาบัน โดยมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยสําคัญต่อผลการเรียน 
หรือต่อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. หลักฐานเกี่ยวกับขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยเก็บของคณะมาสรุปเป็นของมหาวิทยาลัย 

2. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
3. รายงานผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตที่มีการสํารวจทุกปีการศึกษา ดําเนินการโดยคณะ

หรือสาขาวิชา ของปีการศึกษา 52 
 4. เอกสารมาตรฐานคุณวุฒิกลางของคณะ หัวข้อ 4 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์
,หัวข้อ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ 

5. เอกสาร มคอ.2 (หมวด 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนการประเมินผล) 
6. หลักฐานเกี่ยวกับขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต ศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ 
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7. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
8. รายงานผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตที่มีการสํารวจปีการศึกษา 52 

 9. แผนการจัดสรรงบประมาณของสาขาวิชา 
10. รายงานสรุปผลการจัดโครงการพัฒนาบัณฑิต 
11. เว็บไซต์สาขาวิชา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชา 
12. หลักฐานเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย สังคมการเรียนรู้ กิจกรรม KM เช่น Blog, Web 

board หรือการจัดกิจกรรมชุมนุมหรือชมรมต่าง ๆ ของนักศึกษา  3.5 รวมถึงกิจกรรมหรือการ
ให้บริการที่เป็นการทําเพื่อพัฒนาบัณฑิตศิษย์เก่า 

13. เอกสาร มคอ.3 ในรายวิชาเกี่ยวกับสัมมนาวิจัย ปัญหาพิเศษ หรือการค้นคว้าอิสระ 
14. เอกสารแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับสัมมนาวิจัย ปัญหาพิเศษ หรือการค้นคว้าอิสระ

ของคณะ  
15. ทําความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
16. หลักฐานด้านการจัดงบประมาณ และการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
17. เพิ่มประกาศให้ระดับปริญญาตรี มีการประชุมสัมมนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
18. แผนงานและรายงานสรุปผลการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมแก่นักศึกษา 
19. คู่มือนักศึกษาว่าด้วยกําหนดเงื่อนไขให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เช่น เกณฑ์จาก กพน. 

(ข้อเสนอแนะ–ควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจบการศึกษาฉบับปี 48 ให้มี  การเพิ่มเงื่อนไขในการ
จบหลักสูตรให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาไว้ด้วย) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อย่าง
น้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
 2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 3. มีการส่งเสรมิสนับสนุนทรพัยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสาขาวิชาหรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยสาขาวิชา 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ  

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8      :  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
 
 คําอธิบายตัวบ่งชี้     :  คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัย
สําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้นสถาบันจึงควร
มีการวัดระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 
  
ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. มคอ.3 ซึ่งมีการระบุประเด็นการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ นศ. ไว้
แล้ว 

2. เอกสารแนวทางการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของคณะ 
 3. หลักฐานการเผยแพร ่มคอ.3 เช่น ใน website หรือช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ 
 4. สรุปผลการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมแก่นักศึกษา โดยให้เพิ่มการระบุตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ KPI โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 3 ด้านของ ก.พ.ร. ซึ่งควรต้องบรรลุผลอย่างน้อย 90% 
 5. เอกสารรายงานผล และรายงานคะแนนจิตพิสัยของรายวิชาต่าง ๆ 
 6. สรุปผลการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมแก่  
นักศึกษาโดยให้เพิ่มการระบุตัวบ่งชี้ความสําเร็จ KPI โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 3 ด้านของ ก.พ.ร. ซึ่ง
ควรต้องบรรลุผลอย่างน้อย 90% 
 7. หลักฐานผลการจัดกิจกรรมที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลโดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ อาจเป็นรายวิชาหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
 1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสาขาวิชา 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 
1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 
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 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัว
บ่งชี้ 
 5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.9  :  ระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อมูลการมีงานทาํของบัญฑิต (สมศ.1) 
  
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ 
และภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  
การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจํา
เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 
ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. รายงานการประชุมช้ีแจงเรื่องการป้อนข้อมูลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต 
 2. รายชื่อนักศึกษาที่เข้าประชุม (นักศึกษาที่จบในภาคเรียน 2 / 2553) 
 3. โทรศัพท์ติดตามบัณฑิต ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สาขา เว็บไซต์คณะ 
 4. print out ข้อมูลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต ที่แสดงข้อมูล ร้อยละ 80 
 5. print out ข้อมูลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต ที่แสดงข้อมูล ร้อยละ 85 
 6. print out ข้อมูลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต ที่แสดงข้อมูล ร้อยละ 90 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
 1. มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตให้กับนักศึกษา
ที่จะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น อย่างน้อยร้อยละ 90 ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของ
สาขาวิชา 
 2. มีการกระตุ้นติดตามให้บัณฑิตป้อนข้อมูลการมีงานทําให้ครบถ้วนและมีข้อมูลจํานวน
บัณฑิตที่ได้งานทําภายใน 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
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 3. บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําและมีข้อมลูครบถ้วน ร้อยละ 80 
ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชา 
 4. บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําและมีข้อมลูครบถ้วน ร้อยละ 85
ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชา 
 5. บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานทําและมีข้อมลูครบถ้วน ร้อยละ 90 
ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของสาขาวิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  
 
 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา     
 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  :  ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :   สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า 
เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) 
การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
  1.1 สาขา/คณะจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพทั้งทางกาย
และทางจิต ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามี
ปัญหา 
  1.2 หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสม
คํานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ที่ทําให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง มีระบบการ
ช่วยเหลือนักศึกษาในความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหว่าง
อาจารย์ทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน
ในกลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการ
ป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา 
 1.3. หน่วยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษามีหน่วยให้บริการ
หรือให้คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาที่
ขอใช้บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด่วน (hotline) สําหรับให้คําปรึกษาหรือให้ความ
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ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนักศึกษาใน
กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ 
 1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยัง 
โรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการเฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของ
สถาบันที่จะดูแลได้ 
 1.5 ผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้
คําแนะนําแก่นักศึกษา จนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้สําเร็จ 
 1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็นระยะ 
ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 
 
  1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษา
เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 
  1.8 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ให้บริการ 
 
 2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
  2.1. สาขา/คณะจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ สําหรับประกาศข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่
ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจําเป็นต้องรู้  
  2.2. มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 
  2.3. มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
  
 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
  3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อเป็นแหล่งดูงาน
แหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป 
  3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการดําเนินงานเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การทํางานร่วมกัน 
  3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพชีพ  
 
 4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
  4.1 สาขา/คณะมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
จดหมายข่าว ฯลฯ สําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน 
ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
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  4.2 มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์เป็นระยะ ๆ 
  4.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของ                 สหวิทยาการ การเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้ ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน
กับศิษย์เก่าแล้ว ยังทําให้ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ 
  4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 
 
 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  
  5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์สําหรับ
ศิษย์เก่าเป็นระยะ ๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้ 
  5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 
 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
  6.1 สาขา/คณะมีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า มี การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 
  6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และนําเสนอผลการประเมินแก่
ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน 
  6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51 
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการด้านใดที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ตํ่ากว่า 3.51 คะแนน) ให้ทําการวิเคราะห์สาเหตุ 
ปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์
เก่า มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย 
 
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา  
  7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ และมี
การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่
กําหนด 
  7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการทุกด้านตามแผนที่กําหนด 
  7.3 มีการสํารวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจใน บริการที่
สถาบันจัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการ
ให้บริการในระยะต่อไป 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. แฟ้มประวัตินักศึกษา 

2.  ระบบที่ปรึกษา Online  
3.  แบบให้คําปรึกษา (เป็นรายบุคคล) 
4. รายงานอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อคณบดี 
5. ตาราง Home Room 
6. แบบสรุปผลการติดตามการให้คําปรึกษาและการช่วยเหลือ 
7. คําสั่งแต่งต้ัง อ.ที่ปรึกษา 
8. รายงานการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา หรือรายงานการประชุมที่มีวาระที่เกี่ยวกับ 
อ.ที่ปรึกษา 
9. ตารางสอน หรือ สมุดนัดหมายของอาจารย์ที่ปรึกษา อยา่งน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
10. รายงานการประชุมกับผู้ปกครองกรณีนักศึกษามีปัญหา(ถ้ามี)  
11. ช่องทางที่นักศึกษาสามารถรู้ข่าวสารและข้อมูลของสาขา อาทิ เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น 
12. แหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา/แหล่งศึกษาดูงาน 
13. แผนกิจกรรมนักศึกษาของสาขาวิชา 
14. สรุปผลการจัดกิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีแก่
นักศึกษา 
15. เว็บไซต์คณะ หรือเว็บไซต์สาขาวิชา 
16. แฟ้มประวัติศิษย์เก่า  ที่ระบุที่อยู่ ที่ทํางานและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถส่งเอกสารให้
ศิษย์เก่าได้ 
17. ช่องทางอื่นที่สามารถให้ข้อมูลศิษย์เก่า เช่น จัดโครงการหรือกิจกรรมให้ศิษย์เก่าเป็น
ประจํา 
18. หนังสือเชิญ และหนังสือตอบรับที่เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม เช่น เชิญศิษย์
เก่าร่วมเป็นวิทยากร 
19. โครงการหรือกิจกรรมที่ศิษย์เก่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรม 
(สําหรบัสาขาที่ยังไม่มีศิษย์เก่า ได้โดยอนุโลม) 
20. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและศิษย์เก่า ใช้ข้อมูลคณะ 
21. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
22. แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
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6. มีผลการประเมินคณุภาพของการให้บรกิารในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใชเ้ป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด 
บริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน : ระดับ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ  
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษา 
 
 คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบัน
และโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  5 ประการ ได้แก่ 
(1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
  1.1 มีการกําหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ที่ชัดเจน นอกเหนือจาก
การพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองค์กรนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามที่สถาบันกําหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา 
  1.2 มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้
หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้เฉพาะ (ถ้ามี) ที่นอกเหนือจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาจากการทํากิจกรรม 
 
 2. จัดหรือส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.1 มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และกําหนดเงื่อนไข
ให้นักศึกษาระบุตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่
นักศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2553 26 

  
 3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ใน  การจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท สําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้ 
         - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
         - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
         - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
         - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
         - กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 
  3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันต้องส่งเสริมการจัดทําแผนการ
จัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรอืเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจากประเภท
กิจกรรมต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย 
  3.3 การจัดกิจกรรมของนกัศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรหีรือบณัฑิตศึกษาทกุกิจกรรมต้อง
จัดทําข้อเสนอโครงการให้ผู้รบัผิดชอบอนุมัติ (อาจารยท์ี่ปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนักศกึษาของสถาบนั) โดยมี
คําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกนัคุณภาพที่ใชใ้นการจดักิจกรรม ประกอบด้วยสาระสําคญั ได้แก่ วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของกจิกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุม่เป้าหมาย และวิธีการประเมนิ
ความสําเรจ็ และมีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของกจิกรรมก่อนหนา้นี้มาใช้ประกอบการจัดทํา
โครงการหรือกจิกรรมใหม ่
  3.4 ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นกัศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทํา
ข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 
 4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสาขาวิชา 
  4.1 สาขาให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสาขา และให้
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ 
(KM: knowledge management) การให้นักศึกษานําเสนอผลการดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อให้
นักศึกษากลุ่มอ่ืนรับรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดย
ผู้รับผิดชอบอาจเป็นการทํางานร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสาขา 
  4.2 อาจารย์ที่รับผิดชอบ ควรมีการประชุมระหว่างสาขา เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรม
ร่วมกันของนักศึกษาระหว่างสาขา และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
ระหว่างสาขา 
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  4.3 อาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นักศึกษาระหว่างสาขามีการจัดเวทีหรือการ
ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัดกิจกรรม
ของแต่ละสาขา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้กระบวนการการประกันคุณภาพในการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษา 
  4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ระหว่างสาขา มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย 
 
 5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  5.1 สาขามีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่
กําหนด 
  5.2 สาขากําหนดให้นักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัด
กิจกรรมมาสังเคราะห์ เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกบันักศึกษาในแต่ละรอบปี 
  5.3 สาขามีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้กระบวนการ
ระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
  5.4 มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ในปีต่อไป 
  
 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
  6.1 สาขามีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพฒันานักศึกษา
และผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่
ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร 
  6.2 สาขานําเสนอผลใหผู้้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดมความคิดในการพัฒนา
นักศึกษาให้มลีกัษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. แผนปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาของสาขาวิชา 
 2. สรุปผลและรายงานการดําเนินงานโครงการ และกิจกรรมตามแผน 
 3. โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
 4. แผนปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาของสาขาวิชา 
 5. โครงการหรอืกิจกรรมที่นักศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ หรือ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ต้ังแต่
เริ่มต้น จนจบ กระบวนการ PDCA 
 6. รายงานการประชุมสาขาวิชา 
 7. รายงานสรุปผลและประเมินผลโครงการกิจกรรมทีจ่ัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสาขาวิชา 
 8. รายงานสรุปผลและประเมินผลโครงการกิจกรรมทีจ่ัดกิจกรรมร่วมกันระหวา่งสาขาวิชา 
 9. รายงานการประชุมสาขาวิชา 
 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
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เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
 2. จัดหรือส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้ 
           - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
           - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
           - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
          - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
           - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสาขาวิชา 
 5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
3  หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ  

 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 กลไกการพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์
 
 คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้
สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่
จําเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. มีการกําหนดแผน แนวทาง และขั้นตอนการทําวิจัยของสาขาวิชาที่สอดคล้องกับคณะ 
  1.1 ควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดหน่วยงาน บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่าง
เพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอเพื่อ
บรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน 
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    1.2 ควรจัดสรร/สรรหางบประมาณเพื่อการบริหารงานวิจัย ให้สามารถดําเนินการวิจัย
หรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา 
 
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
  2.1 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เช่น  
        1) การกําหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ 
  2) การกําหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
   3) การกําหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผล
ความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
  4) การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือ
ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 
  5) การส่งเสริมให้อาจารย์นําผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการ
จัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
 
 3. คณาจารย์ของสาขาวิชาเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์อย่าง
น้อยร้อยละ 75 ของอาจารย์ในสาขาวิชา 
  3.1 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม
บุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับการ
แนะนําหรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้คําปรึกษา
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไปทํางานในห้องปฏิบัติการวิจัย 
หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยช้ันนํานอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่ทําให้ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า อย่างไรก็ตามการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดคือการส่งเสริมการทํางานวิจัยเป็นทีม ที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัย
ระดับกลางนักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถทํางานวิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง 
 
 4. คณาจารย์ของสาขาวิชาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ร้อยละ 75 ของ
คณาจารย์ในสาขาวิชา  
  4.1 การเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบัน 
  4.2 แสวงหาข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุน
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
  4.3 จัดหาคณะผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัยที่เสนอขอทุน และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมาก
ย่ิงขึ้น 
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 5. คณาจารย์มีส่วนร่วมการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
คณะ 
 5.1 ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางาน พันธกิจด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
 
 6. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
  6.1 ให้มีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ําเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์และนักวิจัย เช่น “การประเมินผลสําเร็จของการให้ทุนวิจัย” ทั้งในประเด็น งานวิจัยเสร็จทันตาม
กําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสมและ
เพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็น
ความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น 
 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สาขาวิชา 
  7.1 นําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ต้องทําเพื่อการ
ปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณที่ต้องใช้หาก
จําเป็นกําหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจัยตามที่กําหนด 
 
 8. มีการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหา
ของสังคม 
  8.1 วางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมาย การสนทนากับ
กลุ่มเป้าหมายที่สําคัญ (focus group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก การใช้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feed back) จากความร่วมมือที่มีอยู่เดิมวัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวควรมีทั้ง
การร่วมทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเพื่อตอบโจทย์ของหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอก รวมถึงการร่วมใช้ทรัพยากรทั้งสถานที่ บุคคล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่น ๆ 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. แผนปฏิบัติงานประจําปีของสาขาวิชา 

2. คู่มือวิจัยคณะ 
3. เอกสาร มคอ.3 อย่างน้อย 1 เรื่อง /สาขาวิชา 
4. จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมฝึกอบรมหรือทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ อย่างน้อยร้อยละ 75 

ของอาจารย์ประจําสาขาวิชา 
หมายเหตุ นับจํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน 9 เดือนขึ้นไป เป็น 1 คน  และ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 
เดือน นับ 0.5 คน 
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5. จํานวนอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของ
อาจารย์ประจําสาขาวิชา 
หมายเหตุ นับจํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน 9 เดือนขึ้นไป เป็น 1 คน และ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 
เดือน นับ 0.5 คน 

6. เอกสารบันทึกที่ได้รับการอนุมัติเงินทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
7. โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะจัดขึ้นตามอัตลักษณ์ โดยอาจารย์ของคณะเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ดังกล่าว 
8. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนด้านงานวิจัยตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของสาขาวิชา 
9. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
10. รายงานวิจัยที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาสังคมอย่างน้อยสาขาวิชา

ละ 1 เรื่อง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
 1. มีการกําหนดแผน แนวทางและขั้นตอนการทําวิจัยของสาขาวิชาที่สอดคล้องกับคณะ 
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 3. คณาจารย์ของสาขาวิชาเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์อย่าง
น้อยร้อยละ 75 ของอาจารย์ในสาขาวิชา 
 4. คณาจารย์ของสาขาวิชาได้รับทุนสนับสนนุการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ร้อยละ 75ของ
คณาจารย์ในสาขาวิชา 
 5. คณาจารย์มีส่วนร่วมการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลกัษณ์
ของคณะ 
 6. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรคข์อง
สาขาวิชา 
 8. มีการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหา
ของสังคม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหรือนักวิจัยประจาํ 
 
 คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบัน 
อุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทํา
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้น
เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึง
ศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเดน็ 

เงิน คะแนน 
หมายเหต ุ

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

60,000 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. จํานวนเงิน ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 
2. จํานวนคน ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 

2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 50,000 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. จํานวนเงิน ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 
2. จํานวนคน ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 

3. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

25,000 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. จํานวนเงิน ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 
2. จํานวนคน ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 

 
สูตรการคํานวณ  : 
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 
 
 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ =  
 
 สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
 1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
 2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก        × 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ : 
 1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ หรือ 
ปีปฏิทินนั้น ๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่ง
ทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่
ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน  
 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้  ลง
นามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ  
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  : งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5) 
 
 คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตาม
พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์ และจํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 
 การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติตามเงื่อนไขที่
กําหนด 
 บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนํามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
เท่านั้น 
 การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร่างสรรค์ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
หรือการจัดแสดง (Performence) ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆ อาทิ ผลงานศิลปะ 
ดนตรี และการแสดงที่เป็นผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สู่สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมาย 
โดยมีการจัดการนําเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวง
วิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจาดองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้อง และมีช่ือเสียงในระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณค่าของผลงานในการเผยแพร่ เช่น  
 - มีคณะกรรมการผู้พิจารณากดลั่นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจ
ประกอบด้วยศิลปินระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
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 - การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีคุณภาพ และที่เป็นที่ยอมรับใน
วงวิชาการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.125 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของ
บทความ 

0.25 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํา
รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา
นั้นจากต่างประเทศ 

0.50 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือ
ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เผยแพร่ใน Website ของสํานักงาน ฯ 

0.75 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอ่ืน ๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นนอกจากฐานข้อมูล 
ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือ
ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เผยแพร่ใน Website ของสํานักงาน ฯ 

1.00 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2553 35 

กําหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์

0.125 - มีการเผยแพร่ โดยการจั ดนิทรรศการ  (Exhibition)  หรื อการจั ดการแสดง 
(Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.25 - มีการเผยแพร่ โดยการจั ดนิทรรศการ  (Exhibition)  หรื อการจั ดการแสดง 
(Performance) ระดับชาติ 

0.50 - มีการเผยแพร่ โดยการจั ดนิทรรศการ  (Exhibition)  หรื อการจั ดการแสดง 
(Performance) ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 - มีการเผยแพร่ โดยการจั ดนิทรรศการ  (Exhibition)  หรื อการจั ดการแสดง 
(Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 - มีการเผยแพร่ โดยการจั ดนิทรรศการ  (Exhibition)  หรื อการจั ดการแสดง 
(Performance) ระดับนานาชาติ 

  
 
 * อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 
ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 
 
วิธีการคํานวณ 
 
 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

x 100 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเดน็ ผลรวม 

ถ่วงน้ําหนักรอ้ยละ 
คะแนน หมายเหต ุ

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
 
 

20 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. ผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน  
2. จํานวนอาจารย์ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

20 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. ผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน  
2. จํานวนอาจารย์ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

3. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

10 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. ผ ล ง า น วิ จั ย  ใ ช้ ข้ อ มู ล ปี ป ฏิ ทิ น  
2. จํานวนอาจารย์ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

     
 
ตัวบ่งชี้ 4.5  : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใชป้ระโยชน์ (สมศ. 6) 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการ
ตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การนําไปใช้จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์
ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย และรายงานวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 การนําไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย เป็นการนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้
จริงตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การนําไปใช้ประโยชน์ของงานสร้างสรรค์ จะต้องปรากฏชัดตามท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์
ของโครงการสร้างสรรค์ ซึ่งได้นําเสนอรายงานขั้นตอนการสร้างสรรค์ ผ่านการวิเคราะห์และสรุปผล
ตามผลงานอย่างเป็นระบบสามารถนําผลงานและรายงานการดําเนินงานไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริง
ตามวัตถุประสงค์ และได้นําเสนอผลการนําไปใช้จากผู้เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศิลปะ 
เป็นต้น 
วิธีการคํานวณ 
 
 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์× 100 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด  
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เกณฑ์มาตรฐาน 
ประเดน็ ผลรวม 

ถ่วงน้ําหนักรอ้ยละ 
คะแนน หมายเหต ุ

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
3. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

20 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1. ผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน  
2.จํานวนอาจารย์ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.6  : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
 
 คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย การปฏิบัติจริงและได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จน
เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ค่าน้าํหนัก ระดับคุณภาพผลงาน 

0.25 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
0.50 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 - ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

1.0 
- ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ  
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วิธีการคํานวณ 
 
 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 

 
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

x 100 

   
เกณฑ์มาตรฐาน 

ประเดน็ ผลรวม 
ถ่วงน้ําหนักรอ้ยละ 

คะแนน 
หมายเหต ุ

1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
3. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

10 5 ใช้เกณฑ์การคํานวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
1.ผ ล ง า น วิ จั ย  ใ ช้ ข้ อ มู ล ปี ป ฏิ ทิ น  
2.จํานวนอาจารย์ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม    
 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 กลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบัน 
อุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมี  
การจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมี
ความเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
  
แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. มีการจัดหรอืมีส่วนร่วมกับคณะในการบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 
  1.1 มกีารวางแนวทาง ขั้นตอน และหลกัเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่าง ๆ 
ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะ 
  1.2 ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกส่ังคมกับการเรยีนการสอนอยา่งน้อย 1 รายวิชา 
  2.1 มกีารบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานประจําด้านอื่น ๆ ของอาจารย์และบุคลากร เช่น การกําหนดให้นักศึกษานําความรู้ไปจัดทํา
เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
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  2.2 กําหนดการบูรณาการในวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างน้อย1 เรื่อง 
  3.1 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น  

1) มีการนําผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการ
ของทุกภาคส่วนในทุกระดับ และ  
       2) นําความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บรกิารกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย เป็นต้น 

 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
   4.1 จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และ
นักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบรกิาร ทั้งในระดับแผนการดําเนินงาน เป้าหมายของสาขา 
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สาขา/คณะ/สถาบันกําหนดไว้ 
 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
  5.1 นําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธ์ิที่ได้อย่าง
สม่ําเสมอและเป็นรูปธรรม 
  5.2 มขี้อมูลแสดงผลการปรับปรุง 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. แผนปฏิบัติงานประจําปีของสาขาวิชา หรือ 

2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 
 3. สรุปโครงการบริการวิชาการที่นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 

4. มคอ.3 รายวิชาที่กําหนดให้นักศึกษานําความรู้ไปจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม อย่างน้อย 1 รายวิชา 
 5. โครงการที่ออกสู่ภายนอก 

6. งานวิจัยที่มีนําไปสู่การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม อย่างน้อย 1 เรื่อง 
7. มีการนําผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนใน

ทุกระดับ 
 8. นําความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บรกิารกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย เป็นต้น 

9. สรุปผลโครงการหรือกิจกรรมตามข้อ 2 และข้อ 3 
10. สรุปโครงการบริการวิชาการตามที่ครบ 3 ด้านตามมหาวิทยาลัยกําหนด 
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11. บันทึกรายงานผลการดําเนินงานโครงการที่มีประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไข พร้อมรูปเล่มโครงการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
 1. มีการจัดหรือมีส่วนร่วมกับคณะในการบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกส่ังคมกับการเรยีนการสอนอยา่งน้อย 1 รายวิชา 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ           
การเรียนการสอนและการวิจัย 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  
 
ตัวบ่งชี้ที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 
 คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพ ที่
สนองความต้องการและเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมี
คุณภาพตามศักยภาพ และความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) 
ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้น ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. มีผลการสํารวจความต้องการของชุมชน ในด้านการบริการวิชาการตามจุดเน้นของ
หลักสูตร 
  1.1 มกีารสํารวจหรือนําผลการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการ
จัดทําแผนการบรกิารทางวิชาการตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของสาขา 
  1.2 จัดทําข้อมลูสรุปผลการสาํรวจ 
 
 2. มีการดําเนินงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับผลการสํารวจ 
  2.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมทีส่อดคล้องกับผลการสํารวจ 
 
 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการบริการวิชาการ 
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  3.1 มกีารประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่า
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับ
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้าน การนําความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ 
การสื่อสาร การช้ีแจง แนะนาํให้ผู้รับบริการและประชาชน 
 
 4. มีการนําผลในข้อ 3 ไปจัดทําแนวทางการพัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการในปีต่อไป 
  4.1 มกีารนําผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ
การให้บริการ ระบบและกลไกการใหบ้ริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการ
ให้บริการค่าใชจ้่าย ระยะเวลาในการให้บริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับ
คุณภาพของการให้บริการ โดยจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลทีชั่ดเจน มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ 
 
 5. มีการถ่ายความรู้จากการบริการวิชาการสู่บุคลากรภายในสาขาวิชา หรือเผยแพร่สู่
สาธารณชน หรือจัดทําเป็นบทความวิชาการ หรือ หนังสือ หรือตํารา หรอื การเปิดหลักสูตรใหม ่หรอื 
การเปิดรายวิชาใหม ่
  5.1 สาขามีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการใหบ้ริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้ง
จัดทําฐานข้อมลูการบริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. แบบสํารวจความต้องการของชุมชน ในการให้บริการวิชาการของสาขา ตามจุดเน้นของ
สาขาวิชา 
 2. โครงการหรอืกิจกรรม ที่เป็นจุดเน้นของสาขาวิชา 
 3. สรุปผลโครงการหรือกิจกรรม ทีใ่ห้บริการวิชาการ ตามแบบรายงานโครงการครบ 3 ด้าน 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 4. บันทึกรายงานผลการดําเนินงานโครงการที่มีประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไข พร้อมรปูเล่มโครงการ 
 5. เว็บไซต์คณะ เว็บไซต์สาขาวิชา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
 1. มีผลการสํารวจความต้องการของชุมชน ในด้านการบริการวิชาการตามจุดเน้นของ
หลักสูตร 
 2. มีการดําเนินงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับผลการสํารวจ 
 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการบริการวิชาการ 
 4. มีการนําผลในข้อ 3 ไปจัดทําแนวทางการพัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการในปีต่อไป 
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 5. มีการถ่ายความรู้จากการบริการวิชาการสู่บุคลากรภายในสาขาวิชา หรือเผยแพร่สู่
สาธารณชน หรือจัดทําเป็นบทความวิชาการ หรือ หนังสือ หรือตํารา หรอื การเปิดหลักสูตรใหม ่หรอื 
การเปิดรายวิชาใหม ่
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ  
 
 
องค์ประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี ้ 6.1 กลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหาร
จัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. มีส่วนร่วมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 
  2.1 มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน 
คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. มีการเผยแพร่การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ต่อสาธารณชน 
 3.1 สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่นมีหอศิลป์ 
หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 3.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับ
หน่วยงาน ระดับชาติ โดยมีความต่อเนื่องในการดําเนินงาน 
   3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น มีการสร้างเครือข่าย มีการกําหนดตัวบ่งชี้และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระบบอย่างชัดเจน 
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 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
  4.1 มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบ 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
  5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยใช้หลักการของ PDCA 
  5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่การ
ปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  5.3 มีผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. สรุปโครงการหรือกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สาขาเข้ามามีส่วนร่วม โดยเป็น
กิจกรรมและโครงการของคณะหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
 2. มคอ.3 ที่มีประเด็นกิจกรรมบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม 

*ทํามคอ. 3 ให้สอดคล้องกับสรุปโครงการเกณฑ์ 1 
3. เว็บไซต์ของคณะและ เว็บไซต์สาขา หรือ วารสารเผยแพร่ 
4. รายงานผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ

สอน 
5. บันทึกรายงานผลสรุปการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของการบูรณาการที่มีประเด็น

ปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข  
6. รายงานการประชุมของสาขาวิชา 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีส่วนร่วมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 
 3. มีการเผยแพร่การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน การสอน
ต่อสาธารณชน 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ  

 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ     
 
ตัวบ่งชี้ที ่9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
 
 คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดําเนินงานของ
สถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและ
หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจซึ่งกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 1.1 นําระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมาจัดทําเป็นคู่มือประกัน
คุณภาพของสาขา 
 1.2 นําระบบและกลไกมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการ
เป็นประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การดําเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 1.3 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มี
การประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ระดับสาขา จนถึงระดับบุคคล 
 1.4 พัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามบริบทของสาขา 
 
 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
  2.1 คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกสาขา 
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  2.2 มีผู้รับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 
  2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับสาขาวิชาหรือระดับคณะ ถึง
ระดับสถาบัน เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากําหนด 
  2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
  2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 3. สาขาวิชามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะ 
  3.1 มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของคณะตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  
 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
       1)  การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  

2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณบดีและ  
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สาขาวิชา 

  4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน 
โดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 
   4.2 มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
คณะ/มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการ
ประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้คณะและมหาวิทยาลัย และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
  5.1 ควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นําผลจากการประเมินคุณภาพ 
มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดําเนินการหรือประสานงานกับ
คณะกรรมการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสาขา มีการ
พัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ 
 
 6. มีสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบตาม
เกณฑ์การประเมินของทุกองค์ประกอบสาขาวิชา 
  6.1 ควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถนําข้อมูลประกอบการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบตามเกณฑ์การประเมิน และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน 
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 7. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นรับทราบ 
  7.1 ควรมีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  7.2 มีช่องทางการเผยแพร่ 
  7.3 เสนอเค้าโครงงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. แผนการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา 
 3. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพสาขาวิชา 
 4. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิขา ปี 2553 
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
 6. โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะจัดขึ้นตามอัตลักษณ์ โดยอาจารย์ของคณะเข้ามามีส่วนร่วม 
 7. ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ดังกล่าว 

8. แผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา 
9. รายงานจัดทํา SAR สาขาวิชา 
10. รายงานผลเสนอการดําเนินงานตามแผนอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

 11. แผนพัฒนาคุณภาพสาขาวิชา 
12. รายงานการประชุมสาขาวิชา 
13. แผนพัฒนาคุณภาพสาขาวิชา 

 14. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้  (ปีนี้ยังไม่ดู)     
15. มีสารสนเทศสนับสนุนงานประกันคุณภาพ เช่น วิจัย บริการวิชาการ กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน และงบประมาณ  
16. โครงการการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจซึ่งกําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
 3. สาขาวิชามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะ 
 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  1) 
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อคณบดีและ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสาขาวิชา 
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6-7 ข้อ  

 


