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บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
1. ความจําเปน็และวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพ 
              
              พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ได้กําหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
              การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดย
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน 
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
             การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับ ซ่ึงประเมินโดย  “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.”  พระราชบัญญัติการศกึษาได้กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการ
ประเมินคุณภาพภานอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี 
             ดังน้ันคณะวิศวกรรมศาสตร์ซ่ึงมีฐานะเป็นต้นสังกัดของภาควิชาและหน่วยงานเทียบเท่าจําเป็นต้องพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับภาควิชา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่าตามระบบคุณภาพและ
กลไกท่ีคณะฯกําหนด โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพ
ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน  

2) เพ่ือให้ภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่าทราบสถานภาพตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ท่ีตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็น
สากล 

3) เพ่ือให้ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าทราบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงานภายในอย่างต่อเนื่อง 

4) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้ม่ันใจว่าภาควิชาสามารถสร้างผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

5) เพ่ือให้คณะมีข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาควิชาในแนวทาง
ท่ีเหมาะสม 

 
2. นโยบายด้านการประกันคณุภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
          เพ่ือให้การดําเนินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมายและเป้าประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มีนโยบายการดําเนินด้านการประกันคุณภาพ ดังน้ี 

1. มุ่งเน้นให้มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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2. มุ่งให้มีการนําผลการประเมินจากรายงานการประกันคุณภาพการศกึษามาปรับปรุงพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3. จัดระบบการทํางานและการรวบรวมข้อมูลตามดัฃนีและองค์ประกอบต่างๆของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4. มุ่งเน้นการจัดการความรู้ในองค์กร 
 
3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

ระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานภายในและคณะวิศวกรรมศาสตร ์
          การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ และประเมินการ
ดําเนินงานของคณะให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยคณะและ
มหาวิทยาลัย 
 จากคํานิยามในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของคําว่า ”ระบบ” หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่าง
ชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัวกัน
ไม่ว่าจะอยู่ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธรการอ่ืนๆ ระบบประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์
และหน่วยงานภายในดําเนินงานตามกระบวนการตามวงจรคุณภาพ คือ 

1. การวางแผน (Plan)  เป็นการกําหนด องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และ 
เป้าหมาย ท่ีจะใช้วัดคุณภาพการดําเนินงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ใช้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดซ่ึงปรับมาจาก
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ  ดังน้ี 

 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
2. การดําเนินงาน (Do) ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ท่ีกําหนดของผู้ท่ีรับผิดชอบ 
3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) เป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงานกับเกณฑ์ 

มาตรฐานท่ีกําหนด 
  4.    การปรับปรุงพัฒนา (Act) การนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาทําแผนพัฒนา
คุณภาพ และดําเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและระดับคุณภาพท่ีกําหนด 
        
        ขั้นตอนดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพสามารถแสดงดังรูป 1.1 
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รูปท่ี 1.1 ระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานภายในและคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

กลไกการประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
  
         ตามนิยามของคําว่า “กลไก” หมายถึง สิ่งท่ีทําให้ระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน  กลไกการดําเนินงานด้านการประกันคุณ 
ภาพกาศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารงานการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยผู้บริหารคณะ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ดังน้ี 

 กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 สนับสนุนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่างๆภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ติดตามและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาต่อคณะฯและมหาวิทยาลัย 
2. คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการประ 

กันคุณภาพของหน่วยงานภายในคณะฯมีหน้าท่ี  
 สร้างคู่มือการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศกึษาสําหรับหน่วยงานภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
 วางแผนเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
 รายงานผลการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ติดตามและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อภาควิชา สํานักงานคณบดี และ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

การกําหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์
มาตรฐานและเป้าหมาย การดําเนินงาน 

การดําเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์ท่ีกําหนดของผู้รับผิดชอบ 

  

Plan 

Do 

การตรวจสอบประเมินการดําเนินงานตาม 
รายงานประเมินตนเอง   Check 

การพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
แผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน Act 
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            3. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ทําหน้าท่ีด้านธุรการ ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอกคณะฯ มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบ 
 
         ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์แสดงดังรูปท่ี 1.2 

รูปท่ี 1.2 แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     
 
 

คณะกรรมการ
บริหารระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประจํา
ส่วนงานวิชาการ 

ผู้บริหารคณะ 

คณะกรรมการดําเนินการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ระดับคณะดําเนินงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผู้บริหารหน่วยงาน  

รายงานประเมิน
ตนเองตามตัวบ่งชี้

ท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ภาควิชาดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

รายงานประเมิน
ตนเองตามตัวบ่งชี้

ท่ีรับผิดชอบ 

จัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง

ของคณะ 

จัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง 
ระดับหน่วยงาน 

การตรวจประเมิน
คุณภาพระดับคณะ 

การตรวจประเมิน
คุณภาพระดับ
หน่วยงาน  

ผลการประเมิน 
ระดับหน่วยงาน 

ผลการประเมิน
ระดับคณะ 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับของหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
         การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน เป็นกรอบหรือกระบวนการดําเนินงานของทุกๆพันธกิจท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดกําหนดให้หน่วยงานท่ีสังกัดดําเนินงาน เพ่ือให้การดําเนินงานทุกๆพันธกิจเป็นอย่างมีคุณภาพ ดังน้ันผู้บริหาร
และบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงานต้องร่วมกันดําเนินการด้านการประกันคุณภาพ  เพ่ือให้การดําเนินงานประกัน
คุณภาพบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาควรมีการจัดระบบการดําเนินงานตามภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ดังน้ี 
 

 
รูปท่ี  1.3 ระบบและกลไกการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับภาควิชา 

คู่มือการดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพของหน่วยงานภายใน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์การประเมิน 
กระบวนการดําเนิน 
งาน เอกสารอ้างอิง 

หัวหน้าภาควิชา 
รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 1.1,7.1 และ 
มอบหมายงาน ควบคุม ติดตาม

ประเมินผล ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ 

รองฝ่ายบริหาร 
รับผิดชอบและดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 , 7.2, 7.3,7.4, 8.1  
 

รองฝ่ายวิชาการ 
รับผิดชอบและดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.20.1, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.30.1, 4.1, 
4.2, 4.3, 5.1,5.2 

รองฝ่ายกิจการนักศึกษา 
รับผิดชอบและดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8,3.1, 3.2, 6.1 

รองฝ่ายประ กันคุณภาพ 
รับผิดชอบและดําเนินงานตัวบ่งชีท่ี้ 9.1,  

9.20.1และให้คําปรึกษาด้านประกันคุณภาพ
ฝ่ายต่างๆ 

คณะผู้บริหารภาควิชา 
กําหนดแผนและเป้าหมาย
ด้านการประกันคุณภาพ 

จัดทํารายงานประเมินตนเอง 
พร้อมเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี ้

จัดทํารายงานประเมินตนเอง
พร้อมเอกสารอ้างอิงตามตัวบ่งชี ้

จัดทํารายงานประเมิน
ตนเองพร้อมเอกสารอ้างอิง  

จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของหน่วยงาน 

รับการประเมินจาก
คณะ 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 
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หมายเหตุ การมอบหมายความรับผิดชอบ หัวหน้าหน่วยงานสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม 
 
 

4. แผนการดําเนนิงานด้านการประกันคณุภาพ 
        แผนการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพสามารถแยกออกเป็น 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA 
คือ การวางแผน (plan) การดําเนินงานและเก็บข้อมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทาง
ปรับปรุง (act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
           P  =  กิจกรรมข้อท่ี 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการประเมินป ี
                   ก่อนหน้ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย  
           D   =  กิจกรรมข้อท่ี 2 ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนท่ี 1   
                   - เดือนท่ี 12 ของปีการศึกษา 
           C   =  กิจกรรม 3 – 4 ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา 
           A   =  กิจกรรมท่ี 5 ผู้บริหารหน่วยงานนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
                   ภายใน มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน หรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการปะจําปีและ 
                   เสนอต้ังงบประมาณปีถัดไป   
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ตารางที่ 1.1 แสดงแผนการดําเนินการด้านประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 
กิจกรรมดําเนินการ 

ต.ค. 
– 

พ.ค. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. คณะฯวางแผน การประเมินคุณภาพประจําปีการศึกษาใหม่                 

2.หน่วยงานดําเนิน งานและเก็บข้อมูล                 

3. ภาควิชาและ สล.จัดทํา SAR เตรียมการประเมิน                

4. ประเมินภาควิชา และสล.                

5. ผู้บริหารภาควิชาและ สล.นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน                
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บทท่ี 2 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และแนวทางการดําเนินงาน 
 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชีท้ีห่น่วยงานภายในต้องดําเนนิการ 
       หน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หมายถึงหน่วยงานท่ีสังกัดคณะฯได้แก่ภาควิชาและสํานักงานคณบดี 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สําหรับประเมินคุณภาพของหน่วยงานภายในท่ีดําเนินการแสดงดังตารางข้างล่าง 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ภาควิชา สํานักงานคณบดี 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1     กระบวนพัฒนาแผน 

 
/ 

 
/ 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 1.20.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ี 
                        คิดเป็นทําเป็น(อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย)   

/ - 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1    ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

 
/ 

 
- 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2    อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก / - 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3    อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ / - 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4    ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน  / / 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5    ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพล้อมการศึกษา / / 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6    ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน / - 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7    ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม 
                      คุณลักษณะของบัณฑิต 

 
/ 

 
- 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8    ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ี 
                       จัดให้กับนักศึกษา 

/ - 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 2.30.1ระบบพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน 
                       วิศวกรรมท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ(อัตลักษณ์คณะ)  

/ - 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
   ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล 
                     ข่าวสาร  

/ - 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา / / 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 
/ 

 
- 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน 
                   สร้างสรรค ์

/ - 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจํา 
                   และนักวิจัย 

/ - 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 
/ 

 
- 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม / - 
องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 
/ 

 
- 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ภาควิชา สํานักงานคณบดี 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงาน 

 
/ 

 
/ 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ / - 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ / / 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง / / 
องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

 
/ 

 
/ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1     ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
/ 

 
/ 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 9.20.1 การส่งรายงานการประเมินตนเอง / / 
รวมจํานวนตัวบ่งชี้ 26 10 

หมายเหตุ สัญญาลักษณ์ / หมายถึงต้องดําเนินการ และ สัญลักษณ์ - ไม่ต้องดําเนินการ 
   
องค์ประกอบที่ที่ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  
            หน่วยงานภายในต้องมีปรัชญา ปณิธาน ในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและอัตลักษณ์
หรือจุดเน้นของหน่วยงาน  ในกระบวนการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายจําเป็นต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์และแผน
กลยุทธ์ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุม่ภายในหน่วยงาน  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 

คําอธบิาย 
         แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนระยะยาว เป็นแผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน 
แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆควรครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละกล
ยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยคณะหรือหน่วยงานนําแผน
กลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป ีแผนกลยุทธ์หน่วยงานภายในจะต้องสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของคณะฯ 
            แผนปฏิบัติการประจําปี  หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนท่ี
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆท่ีจะต้องดําเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมท้ังมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณใน
การดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 
             แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน จะประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะทําให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ซ่ึงจะต้องมีโครงการหรือกิจกรรมให้ครบตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน คือ การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  แผนปฏิบัติการประจําปีของ
หน่วยงานภายในคณะก็ต้องเป็นท่ีจะทําให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีครบตามพันธกิจของ
หน่วยงาน และมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนและแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือทําให้บรรลุ
เป้าหมายตามคํารับรองปฏิบัติราชการท่ีทําไว้กับคณะ 
          กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานแต่ละระดับเพ่ือให้
สอดคล้องกันของหน่วยงานแต่ละระดับและบรรลุเป้าหมายขององค์กรแสดงดังรูปท่ี 2.1 
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รูปท่ี 2.1 แสดงกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยแต่ละระดับเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานแต่ละระดับ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  
   และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมหน่วยงาน โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับ ปรัชญาหรือปณิธานและ 
   วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน  และแผนกลยุทธ์ของคณะและ 
   มหาวิทยาลัย 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 

สกอ. (หน่วยงานต้นสังกัด) 
สมศ.(หน่วยงานประเมินภายนอก) 

มหาวิทยาลัย 

แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ 

แผนปฏิบัติการประจําปีของมหาวิทยาลัยครบ
ตามพันธกิจ 

โครงการ/กิจกรรม
จากคณะ/ภาควิชา 

โครงการ/กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย คณะ 

การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
สู่หน่วยงาน การกําหนดเป้าหมายผ่าน 

 คํารับรองปฏิบัติราชการ 

แผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคณะฯให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของคณะ 

แผนปฏิบัติการประจําปีของคณะครบตามพันธกิจ 

โครงการ/กิจกรรมของคณะ/ภาควิชา
สนับสนุนคณะ/มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม
ของคณะ 

ภาควิชา 

แผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาควิชาให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของภาควิชา 

การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์คณะสู่
หน่วยงาน คํารับรองปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติการประจําปีของภาควิชาครบตามพันธกิจ 

โครงการ/กิจกรรมของภาควิชา
สนับสนุนคณะ/มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม
ของภาควิชา 

บุคลากรของภาควิชา 

การมอบหมายงาน 
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3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน  
   การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ยกเว้น สํานักงานคณบดี) 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จ  
    ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ (ยกเว้น สํานักงานคณบดี) 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ 
    รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ 
    ผู้บริหารและท่ีประชุมหน่วยงานและรายงานต่อคณะฯเพ่ือพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอ แนะของท่ีประชุมหน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ 
    แผนปฏิบัติการประจําป ี

      

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 
 

สิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนนิการ 
1. หน่วยงานต้องกําหนดนโยบายในดําเนินงานตามพันธกิจให้ครบทุกด้าน 
2. จัดทําแผนกลยุทธ์ในการบริหารในระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ 
3. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีในแต่ละปีงบประมาณครบทุกภารกิจ 
4. ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ 
5. พิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปีและแผนกลยุทธ์ทุกๆสิ้นปีงบประมาณ  
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           กระบวนการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานภายใน ตามตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 สามารถแสดงดัง
ผังในรูปท่ี 2.3 
   

 
 

รูปท่ี 2.3 ผังแสดงการดําเนินงานของหน่วยงานตามตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 

 

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จและค่า
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ (4) 

 

แผนกลยุทธ์ (1) 
(Strategic Planning or Long Term 

Planning) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ 

เป้าประสงค ์วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ 
 

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอด 
คล้องกับแผนกลยุทธ์และครบ 4 พันธกิจ  
(Action Plan) ประกอบด้วย โครงการ /

กิจกรรมท่ีจะดําเนินงานใน 1 ปี 
( 3 ) 

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จและค่าเป้า- 
หมายของแผนปฏิบัติการ (4) 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ 
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์และรายงานหัวหน้า

หน่วยงาน/ที่ประชุมหน่วยงาน/คณะ (7) 

การปรับปรุง
แก้ไข (8) 

 
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

(5) 

ติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้

อย่างน้อย 2 ครั้งต่อป ี(6) 

ผลการพิจารณา ข้อเสนอแนะของท่ีประชุม
หน่วยงาน (8) 

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ( 2 ) 
การกําหนดผู้รับผิดชอบและเป้าหมายของ

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์  

ต้องมี 

ต้องมี 

ใช้เป็นข้อมูล 

ทํา
ให

้บร
รล

ุเป
้าห

มา
ยต

าม
แผ

นก
ลยุ

ทธ์
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ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐานระดับหน่วยงานภายในคณะ 
 
 ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1    ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาหน่วยงานในระยะยาวและสอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร
ภาควิชา(สํานักงานคณบดี)ได้ดําเนินการดังนี้ 

1. พิจารณา ทบทวน ปรัชญา ปณิธาน ของภาควิชา (สล)ให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจบุัน คณะ และมหาวิทยาลัย  

2. จัดทําร่างแผนกลยุทธ์สําหรับพัฒนาภาควิชา(สํานกังานคณบดี)โดย
พิจารณาผลการดําเนินงานปีงบประมาณท่ีผ่านมา พันธกิจ วัตถุประสงค์
การตั้งหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ของคณะ จุดเน้นของกลุ่มสถาบันของ 

      มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของคณะและ มหาวิทยาลัย และทําการ 
      วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค กําหนดวิสัยทัศน์ของ 
      หน่วยงาน กําหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จเป้าหมาย กลยุทธ์ 
      และโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์   
3. เสนอร่างแผน(ปรับปรุง)เข้าท่ีประชุมบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน

เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมพิจาณา เสนอข้อคิดเห็นและ
กําหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดต่างๆในแผนกลยุทธ์ และ พิจารณาและให้
ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นแผนในพัฒนาหน่วยงานต่อไป 

นโยบายการ
บริหารงานของ
หน่วยงาน 
 
แผนกลยุทธ์พัฒนา
หน่วยงาน 
 
เอกสารการประชุม
หรือสัมมนาบุคลากร
หน่วยงานเพ่ือ
พิจารณาแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน  

2.     ในการประชุมหน่วยงานเพ่ือพิจารณาและเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ได้มีการมอบ 
หมายผู้รับผิดชอบกลยุทธ์พร้อมท้ังเป้าหมายการดําเนินงานอย่างเป็นทางการ  
 

เอกสารการประชุม
หรือสัมมนาบุคลากร
หน่วยงานเพ่ือ
พิจารณาแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

3.     ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ได้มีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์(strategy map) เพ่ือ
แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard 
และ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ .......ได้มีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจําปีท้ัง 4 พันธกิจ 

strategy mapใน  
แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประ 
จําปีของหน่วยงาน 

4.     ในการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของภาควิชา(สล)ได้มีการ
กําหนดตัวบ่งชี้สําหรับวัดความสําเร็จของการดําเนินงานและค่าเป้าหมายโดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรท้ังหมดในหน่วยงาน 

แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 
แผนปฏิบัติการประ 
จําปีของหน่วยงาน 

5.     หน่วยงานได้มีจัดทําปฏิทินเพ่ือเป็นการวางแผนและดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีท้ัง 4 พันธกิจ 

ปฏิทินการดําเนิน  
งานตามแผนปฏบิัติ 
 การประจําปี 
ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ 
 ประจําป ี

6.      หน่วยงานมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีในการ
ประชุมหน่วยงาน และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลปฏิบัติงานเป็นทางการทุกๆ
............เดือน 

รายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผน 
ปฏิบัติการประจําปี 
รายงานการประชุม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ข้อที่ ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
7     เม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ หน่วยงานได้ดําเนินการดังนี้ 

       1. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผน ปฏิบัติการประจําปี จะสรุปผล
การดําเนินงานสง่ให้กับผู้ท่ีได้รับผิดชอบด้านแผนของหน่วยงานเพ่ือทําการประ 
เมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ซ่ึงเป็นผลมาจากการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีและ จัดทําเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกล
ยุทธ์ประจําปีงบประมาณเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
       2. หัวหน้าหน่วยงานนําเข้ารายงานต่อการประชุมหน่วยงานเพ่ือทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 
       3. หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานต่อ
คณะเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการปฏิบตัิ  
งานตามแผนปฏบิัติ 
การประจําป ี
 
รายงานผลการดํา 
เนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 
 

8     หน่วยงานได้นําผลการพิจารณาของท่ีประชุมหน่วยงาน และข้อเสนอแนะของ
คณะฯปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีในปีถัดไป    

สรุปผลการปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปีของปีต่อไป 

 
 

ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง :  
 

1. นโยบายพัฒนาหน่วยงาน (อาจรวมอยู่หรือแยกกับแผนกลยุทธ์) 
2. แผนกลยุทธ์พัฒนาหน่วยงานท่ีผ่านการเห็นชอบท่ีประชุมหน่วยงาน 
3. เอกสารการจัดสัมมนาหรือการประชุมเพ่ือพัฒนาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (เป็นเอกสารประกอบอยู่ใน

แผนกลยุทธ์) 
4. เอกสารการประชุมหน่วยงานเพ่ือชี้แจงและมอบหมายความรับผิดชอบตามแผนกลยุทธ์ 
5. แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ.................... 
6. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องแผน ปฏิบัติการประจําปีกับแผนกลยุทธ์ (อยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปี) 
7. ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี (อยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปี) 
8. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปีระยะเวลา  ...............เดือน 
9. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารหน่วยงานหรือประชุมหน่วยงานท่ีมีวาระการติดตามผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจําป ี
10. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ........................ 
11. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานปีงบประมาณ...................... 
12. การปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีจากการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและ

ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมหน่วยงาน 
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นโยบายการบริหารและพัฒนา 
( พ.ศ. 2554 – 2556) 

หน่วยงาน............................ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
ผ่านการที่ประชุมภาควิชา (สํานักงานคณบดี) ครั้งที่ ........วันที่.........เดือน........พ.ศ. 2553 

 
เน้ือหา 

1. เป้าหมายของการบริหารและพัฒนา 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
. 

2. นโยบายการบริงานด้านต่างๆ 
2.1 การบริหาร 

2.1.1 การบริหารบุคคล 
2.1.2 การบริหารการเงิน 
2.1.3 ฯลฯ 
. 

2.2 การผลิตบัณฑิต 
2.3 การบริการวิชาการและการวิจัย 
2.4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.6  
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แผนกลยุทธ์พัฒนาภาควิชา.........................(สํานักงานคณบดี) 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

( พ.ศ. 2553- 2562 ) 
  

ผ่านที่ประชุมภาควิชา(คณะกรรมการประจําหน่วยงาน) ครั้งที่............วันที่........เดือน........ พ.ศ. ......... 
   
เนื้อหาท่ีควรมี :  
    การวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน 

          ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  
          วิสัยทัศน์ คําอธิบายวิสัยทัศน ์
          ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ตัวบ่งชี ้
          กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ (ต้องแสดงให้เห็นว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนรวมอย่างไร) 
          แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy map) 
          ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานกับคณะและมหาวิทยาลัย 
          แผนปฏิบัติงาน(Action plan) พร้อมประมาณการงบประมาณสําหรับดําเนินงาน 

              
             ภาคผนวก  
                 -รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
                 -  ฯลฯ   
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แผนปฏิบัติงานในช่วง ปี พ.ศ. 2554 - 2558

เป้าหมาย เป้าหมายและงบประมาณ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
54 55 56 57 58 

 กลยุทธ์ ผู้รับ 
ผิดชอบ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
54 งบ 55 งบ  56 งบ 57 งบ 58 งบ  

1………… 
 
 
 
 
 

2. ……….. 
 
 
 
3 ……….. 
 
 

 
 

1.1……….. 
 
1.2……….. 
 
1.3……… 
 
2.1 ………. 
 
2.2 ……… 
 
3.1 ……… 
 
3.2 …….. 

      1.1.1….. 
1.1.2 …. 
1.2.1…. 
1.2.2…. 
1.3.1.. 
1.3.2…. 
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ.......................... 
 

หน่วยงาน ...........................คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 ตามพันธกิจและแผนกลยุทธภ์าควิชา/สล ช่วงปี 2553 - 2562 
 
 

หัวข้อที่ควรมี 
 
1.  สรุปแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ………. 
2. โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
3.  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จัดทําโดย  ฝ่ายบริหาร ภาควิชา.........................(สํานักงานคณบดี)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ข้อ 3 , 4 และ 6 
แบบสรปุแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ………. 

ตามพันธกิจและแผนกลยุทธ์พัฒนาภาควิชา(สล.).............. ช่วงปี 2553 - 2562   
ช่วงเวลา     3 เดือน      6 เดือน    1  ปี 

 
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  

พันธกิจ/โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนกลยุทธ์ งานประจํา 

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ) 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

 พันธกิจ ด้าน.................................... 
     .................................................... 
  
1.โครงการ/กิจกรรม
............................................................ 
........................................................... 
........................................................... 
         
2.โครงการ/กิจกรรม
............................................................. 
............................................................ 
........................................................... 
........................................................... 
3....................................................... 
  

       

 
หมายเหตุ ต้องมีแผนปฏิบัติการครบทุกพันธกิจ ( การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ และด้านกรทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยก็ได้) 
 

สําหรบั แผนดําเนนิการประจําปีงบประมาณ …........       
 

โครงการ /กิจกรรม ………………………………………………………… 
 
ประเภทเภทโครงการ/กิจกรรม      โครงการใหม่         โครงการต่อเน่ือง      ตามแผนกลยุทธ์         
                                            งานประจํา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ …………………………………………………………. 
 
ตามพันธกิจ    การผลิตบัณฑิต   การบริการวิชาการ การวิจัย  
                   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม         อ่ืนๆ เช่น (การบริหารจัดการ)   
                            
ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม   

1.    
  
เป้าหมาย        (เชิงปริมาณ) …………………………………………….  
                    (เชิงคุณภาพ) …………………………………………… 
 
วงเงินงบประมาณ ………………………………………………………………………………………… 
 
วัตถุประสงค์ของการทําโครงการ/กิจกรรม             
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของโครงการ (กรณีที่เป็นโครงการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์) 

1. มหาวิทยาลัย  
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที…่………………………………………….   

                   กลยุทธ์ที่  ………………………………………………………… 
                   ตัวบ่งชี้ ……………………………………………………….......    
                   เป้าหมาย  ……………………………………………………… 
 2.  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
                    ประเด็นยุทศาสตร์ที..............................................  
                    กลยุทธ์ที่.............................................................. 
                    ตัวบ่งชี้ ...............................................................   
                    เป้าหมาย ............................................................ 
 



 21

           3.  ภาควิชา (สล.)  
                    ประเด็นยุทศาสตร์ที..............................................  
                    กลยุทธ์ที่.............................................................. 
                    ตัวบ่งชี้ ...............................................................   
                    เป้าหมาย ............................................................ 
 
วิธีการประเมินผลโครงการ             
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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แผนการดําเนนิการ 
 

ระยะเวลาดําเนินการ กิจกรรมย่อยของ 
โครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1............................................. 
 
2............................................ 
 
3........................................... 
 
4.......................................... 
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เอกสารประกอบตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ข้อ 5 
 

แบบสรปุผลการดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบติังานประจําปงีบประมาณ……….. 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................................................................................................................. 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบโครงการ .................................................…………………………… 
 
ผู้รับผิดชอบ……………………………………………………….. 
 
สนับสนุนแผนกลยุทธ ์(เลือกเฉพาะที่สนับสนุน)          ภาควิชา         คณะ         มหาวิทยาลัย  
      กลยุทธ์ที(่ภาควิชา)..........................................................................................................................  
      กลยุทธ์ที(่คณะ) ............................................................................................................................. 
      กลยุทธ์ที(่มหาวิทยาลัย).................................................................................................................. 
 
ผลการดําเนนิการ 

ผลการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายของโครงการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เป้าหมาย 
 ค่า

ตัวช้ีวัด 
สําเร็จ/ไม่
สําเร็จ 

งบประมาณ ใช้จริง 

1.      
2      
.      
 
ข้อคิดเห็นและแนวทางพฒันาปรับปรุงของผู้รับผิดชอบโครงการ                     
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………...…………………………………………………………………...…… 
.......................................................................................................................................................... 
ข้อคิดเห็นของคณะผู้บริหารภาควิชาหรือสํานักงานคณบดี     
               
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานตามโครงการ 

( ข้อมลูผลจากการทําโครงการ รูปถ่าย การวิเคราะห์ ผลตามตัวบ่งช้ี เป็นต้น ) 
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รายงานผลการดําเนินงาน 
 

แผนกลยุทธ์พัฒนาภาควิชา(สล.)............ ปี 2553 – 2562 
 

สําหรับปีงบประมาณ 2553 
 
 

ผ่านการพิจารณาของท่ีประชุมภาควิชาหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน   ครั้งท่ี …./ 2553  วันท่ี ……………… 
 
 
เนื้อหาท่ีควรมี : 
     คํานํา 
    วิสัยทัศน์ 
    พันธกิจ 
    วัตถุประสงค์ 
    ผลการดําเนินงาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 …………………………………………………………… 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 …………………………………………………………… 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3…………………………………………………………… 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4…………………………………………………………… 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ………………………………………………………….. 
 
    การพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี2554 (เพ่ือแสดงว่ามีการนําเอาข้อเสนอแนะมาทํา 
    การปรับปรุง) 
 
    เอกสารประกอบ 
 แผนการดําเนินการประจําปี 2553  
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดทําโดย ฝ่ายบริหารภาควิชา(สล.)..................................  คณะวศิวกรรมศาสตร์    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ……………………………………………………………………………………… 
เป้าประสงค์ …………………………………………………………………………………………………… 
  

ผลการดําเนินงาน   กลยุทธ์ท่ี ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ปี …… ค่าตัวบ่งชี ้ สําเร็จ/ไม่สําเร็จ 

…………………………………………. 
………………………………………… 

    

ผลการดําเนินงาน ปี………. โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ปี……. ค่าตัวบ่งชี ้ สําเร็จ/ไม่สําเร็จ 

1………………………………………... 
…………………………………………. 

    

 
2 ………………………………………. 
………………………………………… 

    

3………………………………………. 
……………………………………….. 

    

4……………………………………… 
……………………………………….. 

    

  
การวิเคราะห์ผลการดําเนินกลยุทธ์โดยคณะผู้บริหารภาควิชา(สล.)  
  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะการดําเนินกลยุทธ์ของที่ประชุมภาควิชาหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน   
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.20.1 ระบบและกลไกการพฒันานักศึกษาให้เปน็บณัฑิตที่คิดเป็นทาํเปน็ 
                     (อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย) 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : 
             เป็นการกําหนดระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา ให้เกิดผลลัพธ์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ 
“บัณฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น” 
 
คํานยิาม : 
       การคิดเป็น ทําเป็น หมายถึง การคิดและทําอย่างเป็นระบบ คิดและทําอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้ได้ผลสําเร็จ
ตามเป้าหมาย 
        บัณฑิตท่ีคิดเป็น หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ ท่ีนําไปสู่องค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 
        บัณฑิตท่ีทําเป็น หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติ มีศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ มีประสบการณ์ 
สามารถแก้ปัญหาและปฏิบัติได้ สร้างงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 

1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น 
2. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียนหรือจากการวิจัย 
3. ทุกหลักสูตรมีการให้นักศึกษาจัดทําโครงงาน หรือปัญหาพิเศษ หรือสารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ 
4. มีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ทําเป็น 
5. มีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ 
   มหาวิทยาลัย และมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
6. มีนักศึกษา หรือผลงานนักศึกษาได้รับการยอมรับ หรือได้รับการยกย่อง หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือ 

            นานาชาติ ด้านวิชาการ 
         7. ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตว่าบัณฑิตมีคุณลักษณะคิดเป็น ทําเป็น ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของผู้ใช้ 
             บัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม     
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
ดําเนินการ 

1 ข้อ 
ดําเนินการ 

2 ข้อ 
ดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
ดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
ดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
สิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนนิการ 

1. กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติของภาควิชา ด้านการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา การ
วิจัย การบริการวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีเป็นผู้คิดเป็น ทําเป็น 

2. กําหนดให้ทุกหลักสูตรของภาควิชา มีรายวิชาปฏิบัติการ (Lab.)  ฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม 
3. กําหนดให้ทุกหลักสูตรของภาควิชา มีรายวิชาโครงงานในระดับปริญญาตรี สารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
4. จัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ทําเป็น 
5. ส่งผลงานนักศึกษาด้านวิชาการเข้าประกวดการแข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ 
6. สํารวจความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตในด้านความสามารถในคิดวิเคราะห์และความสามารถในทางปฏิบัติ  
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ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน 
 
ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1       ภาควิชาได้มีการกําหนดนโยบายด้านการผลิตบัณฑิต เพ่ือให้คณาจารย์

ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ท่ีจะทําให้นักศึกษามี
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือให้
นักศึกษามีประสบการณ์ในการปฏิบัติ มีศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ มี
ประสบการณ์ สามารถแก้ปัญหาและปฏิบัติได้ เพ่ือให้เม่ือจบการศึกษามี
คุณสมบัติเป็นบัณฑิตท่ี “คิดเป็น ทําเป็น” ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

นโยบายด้านการผลิต
บัณฑิตของภาควิชา 

2    ทุกหลักสูตรของภาควิชา มีรายวิชาปฏิบัติการ (Lab.) เพ่ือให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติเสริมการเรียนในภาคทฤษฎี  และมีรายวิชาให้นักศึกษาฝึกงานใน
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพ่ิมประสบการณ์ในการทํางานจริง 

หลักสูตร 

3    ทุกหลักสูตรของภาควิชา มีรายวิชาโครงงานในระดับปริญญาตรีเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถนําทฤษฎีไปประยุกต์ รู้จักการวางแผนการทํางานอย่างเป็น
ระบบ การตั้งสมติฐาน การลงมือปฏิบัติสร้างต้นแบบเพ่ือทดสอบทดลองหา
ข้อสรุป  และสารนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือฝึกและมี
ประสบการณ์การทําวิจัยในระดับสูง  

หลักสูตร 
ผลงานการทําโครงงาน
ของนักศึกษา 
หัวข้อการทําสารนิพนธ์ 
การทําวิจัยของ
นักศึกษา 

4    ภาควิชาได้มีการจัดกิจกรรมด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จํานวน ................โครงการ/กิจกรรม คือ 
          1…………………………………….. 
          2…………………………………..    
 

หลักฐานการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มีอัต
ลักษณ์ท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

5  ภาควิชาได้มีการสํารวจความพึงพอใจ คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ได้ผลคะแนนเท่ากับ ...................จากคะแนนเต็ม 5   

สรุปผลการสํารวจความ
พึงพอใจท่ีเกี่ยวข้อง 

6    ในปีการศึกษา............. นักศึกษาของภาควิชาไดร้ับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ จํานวน  ..............รางวัล คือ 
         1………………………………………. 
         2…………………………………….         

หลักฐานรางวัลท่ี
นักศึกษาได้รับ 

7    จากผลการสํารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของภาควิชาท่ีจบปีการศึกษา 
…………..พบว่าความพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในประเด็นคุณลักษณะด้าน
ความสามารถในคิดเป็น ทําเป็น มีจํานวนร้อยละ ............ ของผู้ใช้บัณฑิตท่ี
ตอบแบบสอบถาม (ต้องร้อยละ 50 ขึ้นจึงผ่านเกณฑ์ข้อนี้)  
 

หลักฐานการสํารวจ
ความพึงพอใจผู้ใจ
บัณฑิตในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง : 
แบบสอบถามความเห็นและความพึงพอใจการดําเนินงานของหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงาน(ภาควิชา/สล)............................................. ปีการศึกษา........................... 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย /  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด เพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารงานของหน่วยงานต่อไป 

1. เพศ 
         1)  ชาย                                2) หญิง 
2.   อายุงาน 
          1)   1- 5  ปี                         2)  6 – 10 ปี 
          3)   11 – 15 ปี                     4)  16 – 20 ปี 
          5)   21 – 25 ปี                     6)  มากกว่า 25 ปี 
3.    ประเภทสายการปฏิบัติงาน 
         1)  สายวิชาการ (อาจารย์)          2) สายสนับสนุนวิชาการ (เจ้าหน้าท่ี) 
4.    ตําแหน่งทางการบริหาร 
        1) อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี 
        2) คณบดี, ผู้อํานวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก, รองคณบดี, รองผู้อํานวยสถาบัน/สํานัก 
        3) หัวหน้าภาควิชา, ผู้อํานวยการกอง, หัวหน้าสํานักงานคณบดี 
        4) ผู้ช่วยคณบดี, ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก, หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน/แผนก/ฝ่าย/ศูนย์ 
        5) ไม่มีตําแหน่งทางการบริหาร 

 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความเห็นและความพึงพอใจการดําเนินงานของหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย    
คําชี้แจง เกณฑ์ของแต่ละระดับ 5 = มากท่ีสุด  4  = มาก  3  = ปานกลาง  2 =  น้อย    1  =  น้อยสุด 
  

ระดับคะแนน ประเด็น 
5 4 3 2 1 

1. การดําเนินงานของหน่วยงานในการเผยแพร่อัตลักษณ์ของ 
   มหาวิทยาลัยให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ  

     

2. ความรู้ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ของ 
   มหาวิทยาลัย 

     

3. การดําเนินงานของหน่วยงานส่งเสริมเพ่ือให้เกิดอัตลักษณ์ 
   มากน้อยเพียงใด 

     

4. ท่านมีส่วนร่วมในการทําให้เก ิดอัตลักษณ์มากน้อยเพียงใด      

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานมากน้อยเพียงใด      
คะแนนเฉลี่ย  =  คะแนนรวม/5   = ……………    

 
ตอนท่ี 3.  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนเพ่ือให้เกิดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
.......................................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

หลักการ 
          การผลิตบัณฑิตเป็นพันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของคณะและภาควิชา การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด สอดคล้องกับอัตลักษณ์
และมีลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย  ระบบการผลิตบัณฑิตสามารถในรูประบบได้ดังน้ี 
 

     
       การประกันคุณภาพภายใน จะประเมินคุณภาพของ ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Processes) และผลผลิต 
(Output) บางส่วน ปัจจัยนําเข้านักศึกษาจะในองค์ประกอบท่ี 3  
 
 ตัวบ่งชี้สําหรับการประเมินคุณภาพขององค์ประกอบในระบบการผลิตบัณฑิต 
  

องค์ประกอบระบบการผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้สําหรับใช้วัดคุณภาพ 
หลักสูตร ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

 
อาจารย์ผู้สอน 

 

อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
 
 

 

สิ่งอํานวยความสะดวกใน
การผลิตบัณฑิต 

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

  
 
กระบวนการผลิตบัณฑิต 

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 
 

 บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค ์

ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับ
นักศึกษา 

หลักสูตร 

อาจารย์ผู้สอน 

สิ่งอํานวยความสะดวกใน
การผลิตบัณฑิต 

  
การจัดการเรียนการสอน 

 
 

บัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค ์

 ปัจจัยนําเข้า(Input) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต(Output) 

นักศึกษา 

ปัจ
จัย

นํา
เข้

า 
(In

pu
t) 
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ร 
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) 
ผล
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ิต 
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ut
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t) 



 31

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 
 

คําอธบิาย 
      ภาควิชามีหน้าท่ีพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของภาควิชา 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ
ตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพของหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
 

เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป  
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก.) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้วย 

        (หมายเหตุ: สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
        ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
        พ.ศ.2548)   

       4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 
            ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนด 
           ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
            แห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก 
            และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร  

5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 
      ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4   กรณี 
      หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การ 
      ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับ 

            วิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  
                 ( เฉพาะ ค1 และ ค2 )   

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี 
     จํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี 
     จํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับ 
     การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง ) 
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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 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินครบ 5 
ข้อ และครบถ้วน
ตามเกณฑ์เกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ่ม 

 
หมายเหตุ 

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก. และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปี
การศึกษาท่ีทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรท้ังหมดให้นับหลักสูตรท่ีได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุก
ระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอนุมัติให้ปิด
ดําเนินการแล้ว 

2. การนับจํานวนนกัศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ และนับ
ท้ังนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอปรับปรุง
หลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียด
หลักสูตรท่ีสภาอนุมัติ ซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกันท้ังหมดหรือต่างชุดกันก็ได้ 

   
 สิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนนิการ 
           1. กระบวนการเปิด-ปิด และปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
            2. ระหว่างการเปิดหลักสูตรต้องมีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   สําหรับหลักสูตรท่ียังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
โดยดําเนินการ ดังนี้                            
               - บริหารหลักสูตร ได้แก่ การพิจารณาการเปิดรายวิชา ผู้สอน การประเมินผลการเรียนการสอน (ข้อสอบ 
ผลการเรียน) วิเคราะห์ประเมินผลการดําเนินงานตามหลักสูตร แนวทางและการแก้ปัญหาในการดําเนินงาน ฯลฯ 
             - วางแผนและจัดหาทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพอกับความต้องการ 
             -  สนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา เพ่ือช่วยวางแผนและปัญหาด้านการเรียนให้กับนักศึกษา 
             -  ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ  
             -  พัฒนาหลักสูตร มีการประเมินตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อย 
ทุกๆ 5 ปี เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี ตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เช่น จํานวนและ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนในหลักสอนในหลักสูตร สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน 
              4. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างคณะ/ภาควิชากับภาครัฐหรือเอกชนให้
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
              5. จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย (ปริญญาโทและเอก) ต่อหลักสูตรท้ังหมดให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
              6. จํานวนนักศึกศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย (ปริญญาโทและเอก) ต่อจํานวน
นักศึกษาท้ังหมดให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
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กระบวนดําเนินงานเก่ียวกับสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่ชี้และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
 

 
 
 

ปีการศึกษา  (ตัวอย่าง) รุ่นท่ี 
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

5     1 2 3 4  1 
4    1 2 3 4  1 2 
3   1 2 3 4  1 2 3 
2  1 2 3 4  1 2 3 4 
1 1 2 3 4  1 2 3 4  

                               หลักสูตรปี 2544                                              หลักสูตรปี 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปิด ปรับปรุง และ
ปิดหลักสูตร 

เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดโดย สกอ. 

การจัดการศึกษาตาม
หลักสูตร 

มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
กํากับให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานปี 2548 

ประเมินการดําเนินงานรายปีและ
ประเมินเพ่ือหลักสูตรอย่างน้อย

ทุกๆ 5 ป ี

โดยคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร 

พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

โดยคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตร 
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ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงานและเอกสารประกอบ 
 
ข้อท่ี  ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1 ในการเปิดหลักสูตรใหม่ ในส่วนของความรับผิดชอบของภาควิชาฯ มี

กระบวนการดําเนินงานดังนี ้
1. เสนอหลักการขอเปิดหลักสูตรใหม่ ต่อคณะฯเพ่ือนําเข้า

พิจารณาในคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ และเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. เสนอรายชื่อคณะกรรมการร่างหลักสูตรและคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือพิจารณาหลักสูตรต่อคณะฯ
และมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและแต่งต้ัง 

3. ดําเนินการร่างหลักสูตรโดยคณะกรรมการและเสนอร่าง
หลักสูตรให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
พิจารณา 

4. นําร่างหลักสูตรท่ีผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าพิจารณาในท่ีประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขและเสนอต่อคณะฯเพ่ือดําเนินการต่อไป 

     ส่วนในการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างของ
หลักสูตรจะมีกระบวนเหมือนกับการเปิดหลักสูตรใหม่แต่ไม่ต้องเสนอ
หลักการใน ข้อ 1 

คู่มือการเปิดและปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 
หลักฐานการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการเปิดและปรับปรุง
หลักสูตรของภาควิชา 

2 การปิดหลักสูตร ภาควิชาฯ มีกระบวนการดําเนินงานดังนี้ 
1 นําเรื่องและเหตุผลการปิดหลักสูตรเข้าพิจารณาในท่ีประชุม

ภาควิชาฯ 
2 ทําบันทึกของปิดหลักสูตรเสนอคณะฯเพ่ือพิจารณาและเสนอ

มหาวิทยาลัยต่อไป 

กระบวนการปิดหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

 
หลักฐานในการปิดหลักสูตร 
(ถ้ามี) 

3      เนื่องจากหลักสูตรของภาควิชาฯยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   หลักสูตรของภาควิชา
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ทุกหลักสูตร และหลักสูตรของ
ภาควิชาได้การรบัรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพวิศวกรรม 
(กว.)สาขา............................... จาํนวน.................หลักสูตร 
 

สรุปผลการดําเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548แต่
ละหลักสูตรของภาควิชา 

4. แต่ละหลักสูตรของภาควิชาจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ีทําหน้าท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การติดตาม
ประเมินหลักสูตร ทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ปี 2548        
 

หลักสูตรของภาควิชา 
ผลการประเมินหลักสูตรของ
ภาควิชา 

5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชาฯได้มีนําเอาผลการ 
ประเมินหลักสูตรทุกๆรอบ 5 ปีมาทําการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี 
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ข้อท่ี  ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
6  ภาควิชามีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ร่วมกับ...................................ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาค.................จํานวน
..................หลักสูตร จากหลักสูตรท้ังหมด...................หลักสูตร คิด
เป็นร้อยละ..............ของหลักสูตรท้ังหมด 
 

หลักฐานการร่วมมือพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรร่วมกับ
หน่วยงานวิชาชีพภายนอก 

7     ภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ก. 
และปริญญาเอก จํานวน …………..หลักสูตร จากหลักสูตรท้ังหมดทุก
ระดับจํานวน ……………หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ………ของหลักสูตร
ท้ังหมด 

 

สรุปข้อมูลและการวิเคราะห์
หลักสูตรและนักศึกษาของ
ภาควิชา 
 

8      ภาควิชามีจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท แผน ก. 
และปริญญาเอก จํานวน …………..คน จากจํานวนนักศึกษาท้ังหมดทุก
ระดับจํานวน ……………คน คิดเป็นร้อยละ ………ของนักศึกษาท้ังหมด 

สรุปข้อมูลและวิเคราะห์
หลักสูตรและนักศึกษาของ
ภาควิชา 
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เอกสารแสดงการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (สําหรับหลักสูตรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF )  
 

หัวข้อ/ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน การดําเนินงาน เอกสารประกอบ 
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงค์  
     ของหลักสูตร 
 
 
 
 
 

       มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม ศึกษาของชาติ ปรัชญา
การอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขา วิชา
นั้นๆ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประ- ยุกต์
ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมั่น
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถตดิต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งให้เป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม  
 

มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของ
หลัก สูตรตามรายละเอียดใน
หลักสูตรแต่ละสาขาวิชา 
 
 
 
 

หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

๕. ระบบการจัดการศึกษา   ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ  ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕  สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้
กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
  ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์  
  ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ  ๑ ภาคการศกึษาปกติมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๐ สัปดาห์ 

มหาวิทยาลัยและคณะใช้ระบบ
ทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่ง
ออก เป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ  
๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
และเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ได้
กําหนดระยะเวลาและจํานวน
หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียง
กันได้กับการศึกษาภาคปกติ 

 
 
- หลักสูตร 
- ปฏิทินการศึกษา 
  ของมหาวิทยาลัย 
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หัวข้อ/ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน การดําเนินงาน เอกสารประกอบ 
๖. การคิดหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
    ๖.๓  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
    ๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

หลักสูตรปริญญาตรีของ
ภาควิชาหรือคณะทุกหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร 

๗. จํานวนหน่วยกิตรวม  
    และระยะเวลา 
    การศึกษา 

   ๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ( ๔ ปี ) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
   ๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ( ๕ ปี ) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ภาคการ ศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
   ๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี ( ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วย
กิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๘ ภาค
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
๗.๔ หลักสูตรปริญญาตรี ( ต่อเนื่อง ) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒ หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ภาคการศกึษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
   หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้องสะท้อน
ปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น โดยครบถ้วนและให้ระบุค่าว่า “ต่อเนื่อง” ใน
วงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
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หัวข้อ/ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน การดําเนินงาน เอกสารประกอบ 

๘.โครงสร้างหลักสูตร 
 

   ประกอบด้วยหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวน
หน่วยกิตของแต่ละหมวด ดังนี้ 
   ๘.๑ หมวดศึกษาทั่วไป ให้มีไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
           สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วใน
ระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา ทั้งนี้จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับ
รวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
   ๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ 
               ๘.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ( ๔ ปี)  ให้มีไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
               ๘.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ( ๕ ปี)  ให้มีไม่น้อยกว่า ๑๑๔ หน่วยกิต 
               ๘.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี ( ไม่น้อยกว่า ๖ ปี)  ให้มีไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต    
               ๘.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี ( ต่อเนื่อง)  ให้มีไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
     ๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  ให้มีไม่น้อย  ๖ หน่วยกิต 

ภาควิชามีหลักสูตรปริญญาตรี 
(๔ ปี) และหลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) มีโครงสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐาน 
 

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

๙. จํานวนและคุณวุฒิของ 
     อาจารย์ 

     ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน และในจํานวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย ๒ คน ทั้งนี้ 
อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร 

๑๐. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา    ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ( 4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี ) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  ระดับอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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หัวข้อ/ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน การดําเนินงาน เอกสารประกอบ 
๑๑. การลงทะเบียนเรียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙  หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต สําหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา และจะสําเร็จการศึกษาได้ดังนี้ 
    ๑๑.๑หลักสูตรปริญญาตรี ( ๔ ปี ) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา 
     ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ( ๕ ปี ) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา 
      ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี ( ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ) สําเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
      ๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี ( ต่อเนื่อง ) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลา 
          สําหรับการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

 หลักสูตร 
คู่มือนักศึกษา 

๑๒. เกณฑ์การวัดผลและ 
      การสําเร็จการศึกษา 

  ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล เกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบ
หลักสูตรปริญญาตรี 

  

๑๓. ชื่อปริญญา    สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้นในกรณีที่ปริญญาใดยังไม่มี
การตราพระราชกฤษฎีการว่าด้วยปริญญาในสาขา และอักษรย่อสําหรับสาขา ให้ใช้ชื่อปริญญาตาม
หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

  



 40 

หัวข้อ/ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน การดําเนินงาน เอกสารประกอบ 
 ๑๔. การประกันคุณภาพ 
       ของหลักสูตร 

 ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบ ด้วย
ประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 

๑. การบริหารหลักสูตร 
๒. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๓. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
๔. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร มี
ภาระหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน 
การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม
ประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 

 ๑๕. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ 
ปี 
 

   

 
 
เอกสารแสดงการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (สําหรับหลักสูตรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF)   
 

หัวข้อ/ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน การดําเนินการ เอกสารประกอบ 
๔. ปรัชญาและวัตถุประ สงค์  
    ของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ
รวมทั้งมีความ สามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง 
และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

 กําหนดในหลักสูตร หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
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หัวข้อ/ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน การดําเนินการ เอกสารประกอบ 
๕. ระบบการจัดการศึกษา        ระบบทวิภาค   ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ  ๑ ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลา  
 ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและ 
 จํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
       ระบบไตรภาค  ๑ ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ  ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลา 
 ไม่น้อยกว่า ๑๒  สัปดาห์  
       ระบบจตุรภาค  ๑ ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น ๔  ภาคการศกึษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐  สัปดาห์ 

  

 ๖. การคิดหน่วยกิต     ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕  ชั่วโมงต่อภาคการ 
ศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
    ๖.๓  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
    ๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
    ๖.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ 
หน่วยกิตระบบทวิภาค 
    ๖.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ 
หน่วยกิตระบบทวิภาค 

 กําหนดในหลักสูตร หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
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หัวข้อ/ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน  การดําเนินการ เอกสารประกอบ 
 ๗. โครงสร้างหลักสูตร   ๗.๒ ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการ ศึกษาเป็น ๒ 

แผน คือ 
    แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
         แบบ ก ๑   ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
         แบบ ก ๒  ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อย
กว่า ๑๒ หน่วย 
     แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้น คว้า
อิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต  
๗.๓ ปริญญาเอก แบง่การศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 
       แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วย
กิต 
           แบบ ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
           แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
      แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
          แบบ ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สาํเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
          แบบ ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามเกณฑ์ หลักสูตร 
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๘. การรับและเทียบโอน 
    หน่วยกิต 
 

สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดได้ ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
เทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  

 ๙. จํานวนและคุณวุฒิ 
     ของอาจารย์ 

      ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน 
โดยเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้อาจารย์ประจําหลักสูตรแต่
ละหลักสูตรจะต้องทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเท่านั้น และต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
๙.๑ ปริญญาโท 
    ๙.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สําพันธ์กัน จํานวน
อย่างน้อย ๓  คน 
    ๙.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
                   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน 
และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

          ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒินอกนอกสถาบันมี 
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
     ๙.๑.๓ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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  ๙. จํานวนและคุณวุฒิของ 
    อาจารย์ (ต่อ) 

      ๙.๑.๔ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
  ๙.๒ ปริญญาเอก 
      ๙.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์
กัน จํานวนอย่างน้อย ๓ คน     
      ๙.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

         ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒินอกนอกสถาบัน  
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 
     ๙.๒.๓ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก
สถาบัน อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
       ๙.๒.๔ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาที่สัมพันธก์ัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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๑๐. ภาระที่ปรึกษาวิทยา-   
   นิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ 
 

    ๑๐.๑ อาจารย์ประจํา ๑ คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ไม่เกิน ๕ คน  หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ 
คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ คน 
   ๑๐.๒ อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่
เกิน ๑๕ คน 
      หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ์  ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่
สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 
    ๑๐.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

  

๑๑. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 

 ๑๑.๒ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๓ ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก 
หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

  

๑๒. การลงทะเบียนเรียนและ 
      ระยะเวลาการศึกษา 

 ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาในการศึกษาในแต่ละ
หลักสูตร ดังนี้ 
    ๑๒.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
    ๑๒.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จการศึกษาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 
ปีการศึกษา 
        การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดจํานวนหน่วย
กิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิตที่กําหนด
ข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 
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๑๓. เกณฑ์การสําเร็จการ  
       ศึกษา 
 
 
 
 

นักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้ 
    ๑๓.๒ ปริญญาโท  
       ๑๓.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งขึ้น และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceeding) 
     ๑๓.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยต้องได้รับระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสดุท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบัน อุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รบัการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding) 
     ๑๓.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination)  
 ๑๓.๓ ปริญญาเอก 
      ๑๓.๓.๑  แบบ ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบัน 
อุดมศึกษากําหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทํา
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
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หัวข้อ/ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน  การดําเนินการ เอกสารประกอบ 
๑๓. เกณฑ์การสําเร็จการ  
       ศึกษา (ต่อ) 

         ๑๓.๓.๒  แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบสอบผ่านภาษาต่าง - ประเทศอย่าง
น้อย ๑ ภาษาตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

  

๑๔ ชื่อประกาศนียบัตรและ 
        ชื่อปริญญา 

สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
ไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้นในกรณีที่ปริญญาใดยังไม่มีการตราพระราช
กฤษฎีการว่าด้วยปริญญาในสาขา และอักษรย่อสําหรับสาขา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

  

๑๕  การประกนคุณภาพของ 
       หลักสูตร 

   ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นหลัก ๔ ประเด็น 

๑. การบริหารหลักสูตร 
๒. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
๓. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
๔. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  

๑๖. การพัฒนาหลักสูตร   ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเป็นระยะๆอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี 
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แบบรายงานและประเมินผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา................................. 
การประเมิน         ระหว่างการใช้หลักสูตร          ครบรอบเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตร........................................................................................พ.ศ. ..................... 

ภาควิชา...................................................................................................................คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร 
1.1 หลักสูตรระดับ(เลือกได้มากกว่า 1) 
              ปริญญาตรี            4   ปี              2- 3 ปี (ต่อเนื่อง) 
               ปริญญาโท         แผน  ก       แบบ ก1        แบบ ก2 
                                     แผน ข           
               ปริญญาเอก       แบบ 1        แบบ 1.1       แบบ 1.2 
                                    แบบ 2         แบบ 2.1      แบบ 2.2 

1.2 เป็นหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมสาขา...................................................      
                   ได้การรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรสาขา....................................................... 
                   ไม่ได้รับรองหลักสูตรเพราะ............................................................................... 

1.3 เป็นหลักสูตรปรับปรุงเม่ือ พ.ศ.  …………………….. ครบรอบการปรับปรุง พ.ศ. ................. 
1.4 เป็นหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
              ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548        กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1.5 เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาและบริหารร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (กรณีท่ีมีความร่วมมือ) 
               ชื่อหน่วยงานภายนอก....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 

2. รายชื่อคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
             

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ 
1    
2    
3    
4    
5    
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3. จํานวนและร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 
 

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) ระดับชั้นปี 
          

ชั้นปีท่ี 1         
ชั้นปีท่ี 2       
ชั้นปีท่ี 3       
ชั้นปีท่ี 4       
ชั้นปีท่ี 5       
ชั้นปีท่ี 6       

ตกค้าง       
รวม       
จบ       

ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านตาม
แผนกําหนดการศึกษา 
(คํานวณจากจาํนวนนักศึกษา 
ปีท่ี 2 ของแต่ละรุ่น)  

      

 
 4. ปัจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษาตามแผนการศกึษา 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.........................................................  
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5. ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปีหลังสําเร็จการศึกษา(กรณีมีนักศึกษาจบตาม
หลักสูตร) 

 
วันสํารวจ ................................................................. 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม .......................................................................................................... 

 
ได้งานทําแล้ว ไม่ประสงค์จะทํางาน การได้งานทํา 

ตรงสาขาท่ีเรียน ไม่ตรงสาขาท่ี
เรียน 

ศึกษาต่อ สาเหตุอ่ืน 
ยังไม่ได้งานทํา 

จํานวน      
ร้อยละของ
ผู้ตอบกลับ 

     

 
       การวิเคราะห์ผล 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

6. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (กรณีมีนักศึกษาจบตามหลักสูตร) 
 
6.1 วิธีการเก็บข้อมูล 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  
           6.2 ผลการสํารวจ 

ด้าน คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน) 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
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6.3 ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................  
6.4 แนวทางการพัฒนา 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

............................................. 
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7. สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
การกระจายระดับคะแนน  

รหัสและชื่อรายวิชา 
ภาค/ปี
การศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F Fe I 

จํานวน 
นศ.ท่ีลง
เรียน 

 คะแนน
ประเมิน
การสอน 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              
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การกระจายระดับคะแนน รหัสและชื่อรายวิชา ภาค/ปี
การศึกษ
า A B+ B C+ C D+ D F Fe I 

จํานวน 
นศ.ท่ีลง
เรียน 

 คะแนน
ประเมิน
การสอน 
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8. การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนและผลการประเมินไม่ปกติ 
รหัสและชื่อวิชา ความไม่ปกติท่ีพบ/การดําเนินตรวจสอบ /มาตรการแก้ไข 
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9. สถานะภาพของนักศึกษาแต่ละชั้นปีในปีท่ีรายงาน 
 

9.1 ข้อมูลสถานะภาพนักศึกษาของหลักสูตร 
 

 
ระดับชั้นปี 

จํานวน
นักศึกษา

รวม 

จํานวน
นักศึกษา
สภาพปกติ 

ร้อยละของ
นักศึกษา

ปกติ 

จํานวน
นักศึกษา
วิทยาทัณฑ์ 

ร้อยละของ
นักศึกษา
วิทยาทัณฑ์ 

จํานวน
นักศึกษา
พ้นสภาพ 

ร้อยละ
นักศึกษา
พ้นสภาพ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
 

9.2 แนวทางในการแก้ปัญหา 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
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10. การบริหารหลักสูตร 
 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ในอนาคต 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 



 57

11. สรุปแนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1…………………………………………….........ลายเซ็น................................วันท่ี........................... 

             2.…………………………………………….........ลายเซ็น................................วันท่ี........................... 
             3.…………………………………………….........ลายเซ็น................................วันท่ี........................... 

4.…………………………………………….........ลายเซ็น................................วันท่ี...........................  
5.…………………………………………….........ลายเซ็น................................วันท่ี........................... 
 
 
เห็นชอบโดย ...............................................................................หัวหน้าภาควิชา 
                  (                                                        )  
                      ................./ .................../........................... 
 
เห็นชอบโดย ............................................................................... คณบดี                      
                  (                                                        ) 
                       ................./ .................../...........................        
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สรุปข้อมูลและการวิเคราะห์หลักสูตรและจํานวนนักศึกษา  
ปีการศึกษา.................................. 

ภาควิชา……………………………………………………. 
 

 สรุปข้อมูลหลักสูตรและนักศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวนหลักสูตร จําวนหลักสูตรความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

จํานวนนักศึกษา  

            ปริญญาตรี    
แผน ก.    ปริญญาโท 
แผน ข.    

           ปริญญาเอก    
รวม    

 
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ  
  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ดําเนินงาน 

ค่ามาตรฐาน การวิเคราะห์ผล 

ข้อ 6 ร้อยละของหลักสูตรท่ีร่วมมือกับภาครัฐหรือ
เอกชน        

 30  

ข้อ 7 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา         50  
ข้อ 8 ร้อยละนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา              30  
 
สูตรการคํานวณค่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 ร้อยละของหลักสูตรท่ีร่วมมือกับภาครัฐ/เอกชน  = จํานวนหลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกรวม x100 
 
 
 ร้อยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  =    [หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก. + หลักสูตรปริญญาเอก] x 100  
 
 
 ร้อยละนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  =   [นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก. + นักศึกษาระดับปริญญาเอก] x 100 
 
                                                               

                                                  …………..……………………………………ผู้วิเคราะห์และรายงาน  
                                                           (                                          ) 
                                                             ……………………………………………. ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ  
                                                           (                                          )   
                                                             ……………………………………………… หัวหน้าภาควิชา 
                                                            (                                       )  
 
 

จํานวนหลักสูตรรวม 

จํานวนหลักสูตรรวม 

จํานวนนักศึกษารวมท้ังหมด 



 59

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒปิริญญาเอก 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือว่าเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อ
การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ัน ภาควิชาจงึควรมีอาจารย์ท่ีมีระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของภาควิชา 
              อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังปี
การศึกษา ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
              การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี 
                      9 – 12 เดือน                                  คิดเป็น     1    คน 
                      6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน              คิดเป็น   0.5   คน 
                      น้อยกว่า  6 เดือน                            ไม่สามารถนับได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  ภาควิชาสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
     หรือ 

2) แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่าน
มาเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5  

 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดเป็นคะแนนเต็ม 5  =  ร้อยละ 60 ขึ้น
ไป หรือ 

2) ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ท่ี
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนน = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

   ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  =     จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   x  100 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
                                 คะแนนท่ีได้       =    ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก x  5 

หรือ 
1. ค่าการเพิ่มของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา =  ร้อยละ

ของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีท่ีประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปีก่อนหน้าท่ีประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ท่ี
คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

    
คะแนนท่ีได้  = ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา x 5 

 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 

60 

12 
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หมายเหตุ 
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคณุวุฒิ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษาน้ัน 
ท้ังนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีบางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า ท้ังนี้ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและให้นับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์ท่ีอธิบายข้างต้น 

3. ภาควิชาสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องเลือก
เหมือนคณะหรือมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
นําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมท้ังการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 
  
เกณฑ์การประเมิน :  ภาควิชาสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปน็คะแนนระหว่าง 0 – 5  
     หรือ 

2) แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ี
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
3) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีกําหนด

เป็นคะแนนเต็ม 5  =  ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 
4) ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

รวมกัน เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนน = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ = จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ x  100 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

                     คะแนนท่ีได้       =    ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ x  5 
หรือ 

1. ค่าการเพิ่มของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา =  ร้อย 
ละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีท่ีประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกในปีก่อนหน้าท่ีประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
ท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

    
คะแนนท่ีได้   =   ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา x 5 
 
หมายเหตุ 

1. การนับอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. ภาควิชาสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดทางหนึ่งก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเลือกเหมือน

คณะหรือมหาวิทยาลัย 
 

 
 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 

30 

6 
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง : 
 

สรุปและการวิเคราะห์ข้อมูลอาจารย์ประจําปีการศึกษา............................ 
ภาควิชา......................................................................... 

1. ข้อมูลคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 
จํานวน (คน) จํานวน (คน)  

คุณวุฒิ ปีการศึกษา
...... 

(ปีก่อนหน้า) 

ปีการศึกษา
....... 

 (ปีประเมิน) 

 
ตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา

.......... 
 (ปีก่อนหน้า) 

ปีการศึกษา
.......... 

 (ปีประเมิน) 
ปริญญาตรี   อาจารย์   
ปริญญาโท   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
ปริญญาเอก   รองศาสตราจารย์   

อ่ืนๆ   ศาสตราจารย์   
รวม   รวม   

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา…… 

(ปีประเมิน) 
คะแนนท่ี

ได้ 
ปีการศึกษา….. 
(ปีก่อนหน้า) 

ค่าการเพิ่มข้ึน 
(ปีประเมิน - ปีก่อนหน้า) 

คะแนนท่ี
ได้ 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

     

ร้อยละของอาจารย์ท่ี
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 
 ( รศ. + ศ ) 

     

 
3. การคํานวณคะแนนประกันคุณภาพ (สามารถเลือกใช้ได้) 
3.1 กรณีคิดจากร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
                คะแนนท่ีได้       =   ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกของปีการศึกษาท่ีประเมิน x 5 
                                                                                       60 
3.2  กรณีคิดจากค่าเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 
คะแนนท่ีได้   =   ค่าการเพิ่มข้ีนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีีผ่านมา x 5 
                                                                           12 
3.3 กรณีคิดจากร้อยละของอาจารย์ท่ีมีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 
       คะแนนท่ีได้     =   ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีการศึกษาท่ีประเมิน x 5 
                                                                                                  30 
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3.4  กรณีคิดจากค่าเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 
คะแนนท่ีได้=ค่าการเพิ่มข้ีนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาx 5 
                                                                       6 
 

                                                    …………..……………………………………ผู้วิเคราะห์และรายงาน 
                                                            (                                         ) 
                                                             ……………………………………………. ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ  
                                                            (                                         )   
                                                             ……………………………………………… หัวหน้าภาควิชา 
                                                            (                                         )  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนนุ 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมท้ังด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนท่ีทันสมัย รวมท้ัง
มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจามความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยัง
จําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน การบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นงานบริหารบุคลากร ซ่ึงประกอบกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ  
                 1.  การได้มาซ่ึงบุคคล หมายถึง การวางแผนกําลังคนให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ  
                 2. การบํารุงรักษาเพ่ือให้บุคลากรมีความพ่ึงพอใจ มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร ตลอดจนจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                 3. การพัฒนา หมายถึง กระบวนการส่งเสริมบุคคลท่ีปฏิบัติงานอยู่แล้วให้เพ่ิมความรู้ ความชํานาญ 
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ อุปนิสัย เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
                  4. การให้พ้นจากงาน หมายถึง การท่ีพนักงาน เจ้าหน้าท่ีพ้นจากหน้าท่ีการงาน และหมดสิทธิท่ีจะ
ได้รับเงินเดือนของหน่วยงานตลอดไป   
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะจากการพัฒนามาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 
หมายเหตุ : 
      หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการสร้างขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐาน
เชิงประจักษ์อ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงให้เห็นการทํางานท่ีดีขึ้น 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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สิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนนิการ 
        1.หน่วยงานจัดทําแผนบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และดําเนินการตาม
แผน ซ่ึงมีกระบวนการดําเนินงานดังนี้ 
 

 
 
            2. ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 

สํารวจความต้องการบุคลากรท้ังสาย
วิชาการและสายสนับสนุนใน 5 ปีข้างหน้า 

เพ่ือการวางแผนการจัดหาบุคลากร 

สํารวจความต้องการด้านการฝึกอบรม พัฒนา เพ่ือ
วางแผนในการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความ
ต้องการ และดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดทําแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรประจําปีการศึกษา  

1. การบรรจุบุคลากร 
2. การพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

การดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 

การติดตามและประเมินผลการ
แผนการพัฒนาบุคลากร 

การปรับปรุงแผนตามผลการ
ประเมินเพ่ือให้บรรลเป้าท่ีกําหนด 
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ตัวอย่างการเขียนผลการปฏิบัติงาน 
 
ข้อท่ี ผลการปฏิบัติงาน เอกสารอ้างอิง 
1       ภาควิชามีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางแผน คือ กําหนด
อัตรากําลังท่ีต้องการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ และพัฒนา
งานประจํา ใน 5  ปีข้างหน้า สํารวจความต้องการในการฝึกอบรมของ
บุคลากรท้ังอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในกรณีอาจารย์ท่ี
รับเข้าปฏิบัติงานใหม่จะมีการส่งเข้าอบรมด้านเทคนิคการสอนและการ
วัดผล จรรยาบรรณของอาจารย์ ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย      

แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรของภาควิชา 

2     มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ ตามกรอบ
อัตรากําลังท่ีได้รับ มีการวิเคราะห์งาน ระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
รวมท้ังความสามารถที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานท่ีมีรูปแบบท่ีชัดเจน มีการกําหนดเส้นทางของตําแหน่ง
งาน และมีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามเส้นทางเดินของตําแหน่งงานที่กําหนด 

ระบบการสอบบรรจุของ
มหาวิทยาลัย 
 
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรของภาควิชา 

3            มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างขวัญและกําลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีจัดให้โดยมหาวิทยาลัย และ
ภาควิชามีการสรา้งขวัญและกําลังใจโดย........................................... 
........................................................................................................... 

ระบบสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยและของภาควิชา 
ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อ
ระบบสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยและภาควิชาต่อ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

4             ภาควิชามีระบบติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนานําความรู้และทักษะท่ีได้จาการพัฒนาไปใช้ในปฏิบัติงาน
โดยมีแบบรายงานสําหรับผู้ผ่านการพัฒนา รายงานผลการนําความรู้ไป
ใช้งานและให้ผู้บังคับบัญชาประเมินการนําไปใช้งานและให้ข้อคิดเห็น
ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรของ
ภาควิชา 

แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรของภาควิชา 
 แบบฟอร์มสําหรับติดตามและ
ประ เมินผลการนําความรู้ท่ีได้
จากการพัฒนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

5     ภาควิชามีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่อาจารย์และบุคลากร
โดยส่งเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อทีเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และมีการ
มอบหนังสือจรรยาบรรณท่ีจัดทําโดยมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรทุกคน
เพ่ือให้ถือปฏิบัติ ในด้านการควบคุมหัวหน้าภาควิชาซ่ึงเป็นบังคับ
บัญชาจะเป็นผู้ควบคุมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีกําหนด 

หลักฐานการส่งบุคลากรเข้า
อบรมสัมมนา 
เอกสารจรรยาบรรณสําหรับ
อาจารย์และบุคลากร 
 

6 ภาควิชามีการประเมินผลความสําเร็จของแผนตามตัวบ่งชี้ความ สําเร็จ
ของแผน เช่น จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา การนําความรู้ท่ีได้
จากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี ความพ่ึงพอใจของผู้ได้รับการ
พัฒนา การเข้าสู่เส้นทางเดินของตําแหน่งงาน 

การสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรของภาควิชา 
สําหรับปีการศึกษา................. 

7     ภาควิชาได้นําผลการประเมินในข้อ 6 มาพิจารณาในท่ีประชุม
ผู้บริหารภาควิชาเพื่อปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
ภาควิชา 

การสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรของภาควิชา 
สําหรับปีการศึกษา................. 
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารประกอบสําหรับตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  

แผนบรหิารและพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา.............................. 
ภาควิชา………………………………………… 

 
หัวข้อที่ควรมี 

1. ข้อมูลอัตรากําลังของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนปัจจุบัน 
2. ระบบสรรหา คัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3. ระบบสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและคณะและภาควิชา 
4. การศึกษาข้อมูลเพ่ือการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

- การวิเคราะห์งาน (Job analysis) 
- คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (Job specification) 
- ความสามารถ (competencies) ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) 

5. การวางแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรของภาควิชา ปีการศึกษา........... 
- ความต้องการบุคลากรในระยะ  5  ปีข้างหน้า 
- แผนการบรรจุ  
- แผนการพัฒนาบุคลากรท้ังอาจารย์และบุคลการสายสนับสนุน   
- การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
       และการควบคุมติดตาม 
- การติดตามผลการพัฒนาบุคลากร 

              -    การประเมินและการพัฒนาปรับปรุงแผน 
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เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ข้อท่ี 4  
 

แบบฟอร์มสําหรับติดตามและประเมินผลการนําความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ภาควิชา............................................................. 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลของผู้รับการพัฒนา   
 ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………………ตําแหน่ง…………………………. 
                         บุคลากรสายวิชาการ             บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 สังกัด………………………………………………………………………………………………………………... 
 หัวข้อ/เรื่องท่ีได้รับการพัฒนา……………………………………………………………………………………….   
                 ……………………………………………………………………………………………………………………... 
 หน่วยงานท่ีจัด………………………………………………………………………………………………………. 
 วัน/เดือน/ปี ท่ีเข้ารับการพัฒนา…………………………………………………………  

วัตถุประสงค์/เป้าหมายของหัวข้อ/เรื่องท่ีได้รบัการพัฒนา 
            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 การนํามาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
           การประเมินผลท่ีได้รับจาการพัฒนา  
 

ผลการนํามาใช้งานเชิงคุณภาพ คะแนน คะแนนท่ีได้ 
มากท่ีสุด 5  
อย่างมาก 4  
ปานกลาง 3  
พอสมควร 2  

ใช้ประโยชน์ได้น้อย 1  
ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ 0  

 
 ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรของคณะ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….              
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ลงชื่อ……………………………………………………..ผู้รับการพัฒนา 
                                                                  (                                             ) 
                                                                        ............/............./.................... 
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ส่วนท่ี 2 การประเมินโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………………… 
 ตําแหน่ง………………………………………………………………………………………………………. 
  
 การประเมินผลท่ีหน่วยงานได้รับผลจาผู้ได้รับการพัฒนา  
 

ผลการนํามาใช้งานเชิงคุณภาพ คะแนน คะแนนท่ีได้ 
มากท่ีสุด 5  
อย่างมาก 4  
ปานกลาง 3  
พอสมควร 2  

ใช้ประโยชน์ได้น้อย 1  
ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ 0  

 
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรของภาควิชา 

 ………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      

ลงชื่อ……………………………………………………..ผู้บังคบับัญชา 
                                                       (………………………………………….…………) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน 
โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ห้องสมุด
และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยัง
จําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมใน
สถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานท่ีออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหน่ายอาหาร เป็นต้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES 
ต่อเคร่ือง 

2. มีการบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆผ่านระบบเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ
ใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา (อาจใช้ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และเพ่ิมเติมส่วนท่ีส่วนงาน
จัด) 

3. มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์   การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา (อาจใช้ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และเพ่ิมเติมส่วนท่ีส่วนงานจัด) 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(อาจใช้ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และเพ่ิมเติม
ส่วนท่ีส่วนงานจดั) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพท่ีสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ 
 

หมายเหตุ :  
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook  และ mobile device ต่างๆของนักศึกท่ีมีการลงเบียน

การใช้ wifi กับสถาบันด้วย 
2. การคิดจํานวน FTES ให้นําจํานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องเทียบเป็น 

FTES ของระดับปริญญาตรี 
 
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 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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สิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนนิการ 
 

 
ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน 
 
ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1    ในปีการศึกษา.............ภาควิชามีการจัดการและให้บริการเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ จํานวน   ………….เครื่อง ประกอบด้วย  
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีภาควิชาจัดไว้บริการนักศึกษาจํานวน........... 

เคร่ือง 
2. notebook  และ mobile device ต่างๆของนักศึกท่ีมีการลง

เบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลัยจํานวน……………เครื่อง 
   และภาควิชา มีนักศึกษาเทียบเท่าเต็มเวลา (FTES)  แต่ละระดับ ดังน้ี 
      ระดับปริญญาตรี จํานวน  …………..    FTES 
      ระดับปริญญาโท จํานวน   ………….    FTES 
      ระดับปริญญาเอก จํานวน  ............    FTES  
                   คิดเป็นอัตรา...........FTES ต่อเคร่ือง 
 

ใบสรุปการให้บริการเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาปี
การศึกษา............ 
 

 
 

    จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนและคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาเพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าในการเรียนของนักศึกษา (มหาวิทยาลัย
เป็นผู้ดําเนินการ) 

- การจัดการและให้บริการคอมพิวเตอร์ ( มหาวิทยาลัย คณะและ
ภาควิชา) 

- ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา จุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต (คณะและภาควิชา) 

- งานทะเบียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ งานอนามัย การบริการด้าน
อาหาร และสนามกีฬา (มหาวิทยาลัย) 

- ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย (มหาวิทยาลัยคณะและ
ภาควิชา) 

การประเมินคุณภาพการให้บริการว่าตรง
กับความต้องการและพอเพียงหรือไม่ 

การพัฒนาปรับปรุงให้การให้บริการ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
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ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
2 ภาควิชามีระบบ e-learning ท่ีนักศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่ง

เรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน  มีระบบ Learning 
Management System (LMS) สําหรับการเรียนการสอน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และมีการฝึกอบรมการใช้ระบบ
ให้กับนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา 
ในด้านการบริการห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดให้บริการเป็นส่วนกลาง 

ระบบ e-learning ของภาควิชา 

3 ภาควิชามีห้องปฏิบัติการ และโรงประลองเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนภาคทฤษฎี เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติการ
ทดสอบทดลอง และสร้างเคร่ืองมืออุปกรณ์ในวิชาโครงงาน
ตามหลักสูตรของภาควิชา  ในด้านอุปกรณ์สําหรับการเรียน
การสอนภายในห้องเรียนและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สายเป็นความรับผิดชอบของงานอาคารและศูนย์
คอมพิวเตอร์ของคณะเป็นผู้ให้บริการ 

ภาพถ่ายโรงประลอง 
ห้องปฏิบัติการของภาควิชา 
ภาพถ่ายสภาพและอุปกณ์ภายใน
ห้องเรียน 

4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการลงทะเบียนผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการการอนามัยและ
รักษาพยาบาล การจัดการโรงอาหารและสนามกีฬา ภาควิชา
จัดบริการเพ่ิมเติม เช่น สถานท่ีนั่งพักผ่อน สวนหย่อมบริเวณ
ท่ีภาควิชารับผิดชอบ เป็นต้น 

Web site ของมหาวิทยาลัย 
ภาพถ่ายสถานท่ีท่ีภาควิชา
จัดบริการ 

5   มหาวิทยาลัยและคณะฯเป็นผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับ ระบบ
ประปา ไฟฟ้า การกําจัดของเสียและขยะ ระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายเกี่ยวข้อง  มีระบบความปลอดภัยของทรัพย์สิน เช่น
การติดต้ังกล้องวงจรเปิด มียามรักษาความปลอดภัย มีระบบ
การตรวจสอบการเข้า-ออกอาคารหลังเวลาราชการ 
 

  
 

6  ในปีการศึกษา ............มีการประเมินผลคุณภาพของการ
ให้บริการในส่วนท่ีภาควิชารับผิดชอบได้………….คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5   
 

 แบบฟอร์มการประเมินและผล
การประเมิน 
 

7  ภาควิชามีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจดับริการ
ได้แก่ 
    1……………. 
    2. …………….. 
    ฯลฯ 
 

 หลักฐานการปรับปรุง 
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง 
 

เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ข้อท่ี 1  
 

ใบรายงานการจัดการและให้บริการคอมพิวเตอร ์
ภาควิชา .......................................................................ปีการศึกษา.................. 

 
 สถานท่ี
ให้บริการ

คอมพิวเตอร์ 
(ห้อง ... Lab.) 

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ี

ให้บริการ 

จํานวน 
notebook  
และ mobile 
deviceท่ีขึ้น
ทะเบียน 

รวม 
(เครื่อง) 

จํานวนนักศึกษา 
(FTES) 

FTES/ 
คอมพิวเตอร์ 

หมายเหตุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

 
 
 
 
 

...........เครื่อง 

 
 
 
 
 

………เครื่อง 

ป.ตรี …………คน 
ป.โท ............คน 
ป.เอก ..........คน 

 
 
รวม  ...........คน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

................ 

 

 
                                          …………..……………………………………ผู้รายงาน 
                                           (                                       ) 
                                             ……………………………………………. ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่าย.................................... 
                                           (                                       )   
                                         ……………………………………………… หัวหน้าภาควิชา 
                                           (                                       )  
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เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ข้อท่ี 6 
 

ใบประเมินคุณภาพให้บริการ อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ให้บริการโดยภาควิชา...........................................................   ปีการศึกษา .......... 

 
 

ระดับความพึงพอใจ  รายการ 
(ท่ีภาควิชาให้บริการ) มากท่ีสุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยสุด 
1 

ไม่พอใจ 
0 

แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (E-learning ) 

      

สภาพห้องเรียนและอุปกรณ์
ภายในห้องเรียน  

      

สถานท่ีพักผ่อนท่ีภาควิชาจัด
ให้บริการ 

      

ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า 
น้ําประปา ห้องน้ํา ) 

      

การรักษาความปลอดภัย       
 
ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.............................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีคํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะของนักศึกษา ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสําคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อ
ศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์(internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
               กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสําคัญท่ีสุด เป็น
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมท้ังมีการฝึก
และปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงส่ิงท่ีเรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและ
กระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยสะท้อนจากการท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชารายวิชา หรือ
เลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อท่ีสนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบตัิท้ัง

ในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
5. มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่รายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 
หมายเหตุ : 

1. ภาควิชาจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาท่ีไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนพินธ์ และวิทยานิพนธ์ 
เป็นต้น 

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันท่ีได้
พัฒนาข้ึน และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 
 

     กรณีหลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF) ต้องมีการจัดทํา  
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย 
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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 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
สิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนนิการ : 

1. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เป็นสําคัญทุกหลักสูตรและประเมินผลความสําเร็จตามบ่งชี้ท่ีกําหนด 
- มีวิชาเลือกท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความชอบและถนัด 
- มีการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (internet) 
- มีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
- มีวิชาปฏิบัติการ (Lab.)  วิชาโครงงาน (Project) งานวิจัย 
- การทํารายงานของรายวิชาในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจ  
- การฝึกงาน  

2. มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
3. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
4. มีการวิจัยด้านการเรียนการสอนและนําพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 
5. มีการประเมินความพึงพอใจผู้ต่อคุณภาพการเรียนการสอนและนําพัฒนาปรับปรุง 

 
ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน : 
 
ข้อท่ี ผลการดําเนินการ เอกสารอ้างอิง 
1     ภาควิชามีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่นตอบสนองความ

ต้องการและความถนัดของผู้เรียน เช่น มีรายวิชาเลือกท่ีผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนได้ตามความถนัด มีวิชาโครงงาน(Project) วิชาปฏิบัติการ 
(Lab.) การวิจัย  ท่ีเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้ สร้างและ
พัฒนาความความรู้ใหม่ๆด้วยตนเองโดยผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะแหล่งข้อมูล
และความรู้  เป็นต้น ในรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญจะมีระบบการประกันคุณภาพโดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือนํามาปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

กระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในปี
การศึกษา 
กระบวนการประเมินผลวิชา
โครงงาน  วิชาปฏิบัติการ 
การวิจัย 
 

2     ภาควิชากําหนดให้ผู้สอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชาท่ีสอน 
แผนการสอน เกณฑ์การประเมิน ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา แต่เนื่องจากหลักสูตรของภาควิชายังใช้มาตรฐานหลักสูตรปี 
2548  ดังน้ันรายละเอียดของรายวิชายังไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานท่ีกําหนด 

แผนการสอนรายวิชาท่ีเปิด
สอนในปีการศึกษา.............. 
 

3 ทุกหลักสูตรของภาควิชามีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการทําวิจัย เช่น วิชาโครงงาน วิชาปฏิบัติการ วิชาวิจัย   
 

หลักสูตรของภาควิชา 
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ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
4     ในปีการศึกษา..............ภาควิชาได้เชิญผู้ประสบการณ์ทางวิชาการมา

เป็นอาจารย์พิเศษ/บรรยายในรายวิชา   มีการนํานักศึกษาไปเย่ียมชมโรงง
งาน  มีการให้นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบ (ถ้ามี)   
 

หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษใน
ปีการศึกษา 
หลักฐานการนํานักศึกษาไป
ชมงาน 
หลักฐานการส่งนักศึกษาไป
ฝึกงาน 

5      ในปีการศึกษา ............มีรายวิชาท่ีมีการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนจากการทําวิจัยในชั้นเรียนจํานวน.................รายวิชาและหรือมี
รายวิชาท่ีมีการพัฒนาการเรียนการสอนจากกระบวนการจัดการความรู้
จํานวน...............รายวิชา   

  การทําวิจัยด้านการเรียน
สอนและการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน 
การจัดการความรู้และการ
นํามาใช้ในการเรียนการสอน 

6    ในปีการศึกษา................ภาควิชามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนสอนทุกรายวิชาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซ่ึง
มีผลการประเมิน...............จากคะแนนเต็ม 5 

   ผลการประเมินรายวิชา 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน 
 

7    ผู้สอนได้นําผลการประเมินความพึงพอใจรายวิชามาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา   
 

การปรับปรุงการเรียนการ
สอนรายวิชาจากผลการ
ประเมิน 
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  
ใบสรุปการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา........................... 

หลักสูตร....................................................................... 
ภาควิชา................................................................ 

 
รายการ รายละเอียด เอกสารประกอบ 

1. รายวิชาท่ีมีการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1.1 วิชาเลือกท่ีผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความ
ถนัด จํานวน............        รายวิชา 
1. …………………….. 
2. …………………….. 
3. …………………….. 
4. ………………………. 
5. ……………………… 

1.2 รายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและ
นอกห้องเรียน จํานวน .......................รายวิชา 
1. วิชาปฏิบัติการ (Lab. ) ……………..ตอน 
2. วิชาโครงงาน (Project ) ……………ตอน 
3. วิทยานิพนธ์     ……………………. ตอน 
4. ……………..  

 

 
กระบวนวิชาท่ีเปิดสอน
ของภาควิชาปีการศึกษา
.............. 
 
เนื้อหารายวิชาใน
หลักสูตรการประเมินผล 
 
  

2. รายวิชาทีมีผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
การสอน 
 

2.1 รายวิชาท่ีเชิญผู้มีประสบการณ์ภายนอกเป็น
อาจารย์พิเศษ  
 1. ชื่อรายวิชา.......................................................... 
     ชื่ออาจารย์พิเศษ.................................................. 
     หน่วยงาน.......................................................... 
 2. ชื่อรายวิชา.......................................................... 
     ชื่ออาจารย์พิเศษ.................................................. 
     หน่วยงาน.......................................................... 
3. ชื่อรายวิชา.......................................................... 
     ชื่ออาจารย์พิเศษ.................................................. 
     หน่วยงาน.......................................................... 
 4 …………………………………………… 
2.2 การพานักศึกษาไปดูงานและการฝึกงานของ
นักศึกษา 
  1. …………………………………………………. 
  2………………………………………………….. 
  3………………………………………………….. 
  4………………………………………………….. 
  5. …………………………………………………. 
  6…………………………………………………….. 

 
หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 
และคุณวุฒิของอาจารย์
พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานการพานักศึกษา
ไปดู 
การฝึกงานหรือวิชาสหกิจ 

เอกสารอ้างอิงตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ข้อท่ี 1, 2, 4, 5, 7 



 79

3. รายวิชาท่ีมีการจัดการ
เรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย 
หรือกระบวนการจัดการ
ความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 
 

3.1 …………………………………………………… 
3.2 ………………………………………………….. 
3.3 …………………………………………………. 
3.4 …………………………………………………. 
3.5 …………………………………………………. 
3.6 ………………………………………………….. 
 
 

 
แผนการสอนรายวิชา 

4. รายวิชาท่ีมีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา 

4.1 ……………………………………………………… 
4.2. …………………………………………………….. 
4.3 …………………………………………………….. 
4.4. …………………………………………………… 
4.5 …………………………………………………….. 
4.6…………………………………………………….. 
 

 
แผนการสอนรายวิชาและ
การปรับปรุงการสอน 

 
 

                            ………..……………………………………ผู้รายงาน 
                                                         (                                       ) 
                                                         ……………………………………………. ผูช้่วยหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ  
                                                        (                                        )   
                                                          ….………………………………………… หัวหน้าภาควิชา 
                                                         (                                       )  
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ใบสรุปผลการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ปีการศึกษา..................................... 
หลักสูตร.................................................................................... 

ภาควิชา...................................................................... 
 

ลําดับ กระบวนวิชาและตอน ผู้สอน คะแนนเฉลี่ยท่ีได้ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
    
    
    
    

 
                                                 …………..……………………………………ผู้สรุปและรายงาน 

                                                             (                                         ) 
                                                             ……………………………………………. ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ  
                                                             (                                         )   
                                                             ……………………………………………… หัวหน้าภาควิชา 
                                                                                (                                                     ) 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้าอิงตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ข้อท่ี 6 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ซ่ึงผู้สําเร็จการศกึษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1. คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตรมี 5 ด้านด้วยกัน 
1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.2 ด้านความรู้ 
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. คุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างตามลักษณะอาชีพหรือบริบท 
ของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือท่ีมีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น 
การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการ
ปฏิบัติงานจริง สาํหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีเน้นการวิจัย ควรมี
คุณลักษณะเพิ่มเติม ด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิง
วิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน 
   
    เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดของการศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค์ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย
ภาควิชา 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชพี (เฉพาะกลุ่ม ค1 ) 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

            6 ข้อ 
 
 
 
 
 



 82

สิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนนิการ : 
1. สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุกรอบระยะเวลาตามแผนการศึกษา

ของหลักสูตร 
(ใช้ผลสํารวจตามบ่งชี้ท่ี 2.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร) 

2. นําผลการสํารวจมาปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และมีการจัดทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
บัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ 
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นกัศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
5. สนับสนุนให้มีการนําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปใช้งานได้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรับปรุงหลักสูตร 
- กระบวนการเรียนการสอน 

 
ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน : 
 
ข้อท่ี การดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1        คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชาทําการสํารวจ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยใช้
แบบสอบถาม สัมภาษณ์ หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจํานวน ............ชุด 
เพ่ือเป็นข้อมูลมาประกอบในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี  
 

หลักฐานการสํารวจข้อมูล
และผลการสํารวจ 
 

2      คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชาได้นําผลการสํารวจมา
พิจารณาร่วมกับมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทําการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการ
เรียน เพ่ือให้ได้คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 

หลักฐานการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร  
การปรับปรุงการเรียนการ
สอนและการวัดผล 
 

3      ภาควิชาให้สนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็นต่อการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาเพ่ือผลิตบัณฑิตให้คุณลักษณะพึงประสงค ์
 

การจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการผลิตบัณฑิต 
โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 

บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต 
สร้างความพึงพอใจ 

คุณลักษณะ 
ของบัณฑิต 

มีอิทธิพล สร้างไว้ใน 
ตัวบัณฑิต 
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ข้อท่ี การดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
4      ภาควิชาได้มอบหมายให้ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนักศึกษา(หรือฝ่าย

วิชาการ) รับผิดชอบด้านการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
ทางวิชาการระหว่างสถาบันหรือท่ีประชุมระดับ ชาติหรือนานาชาติ โดยมี
การหาข้อมูลการประชุมทางวิชาการประกาศให้นักศึกษาผู้สนใจทราบ 
สํารวจนักศึกษาผู้สนใจและประ สานงานกับสโมสรนักศึกษาส่งนักศึกษาเข้า
ร่วมการประชุมทางวิชาการ 
 

การมอบหมาย
ภาระหน้าท่ี 
กระบวนการส่งนักศึกษา
เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
หลักฐานการส่งนักศึกษา
เข้าร่วมประชุมวิชาการ  
 

5   ในปีการศึกษา........ภาควิชาได้ตัง้งบประมาณสนับสนุนและดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาจํานวน.........
โครงการ และมีการกําหนดหลักเกณฑ์ให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมโดย
ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน  
 

 งบประมาณของภาควิชา 
หลักฐานการดําเนิน
โครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรมของภาควิชา 

6      ภาควิชามอบหมายให้ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาด้านบัณฑิตศึกษาเป็นผู้รับ
ชอบในการสนับสนุนให้มีการนําเอาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน ในภาคการศึกษา............
มีผลงานจากวิทยานิพนธ์ของภาควิชานําไปโยชนจ์ํานวน..............เร่ือง 
 

 การมอบภาระหน้าท่ี
ให้กับผู้ช่วยฝ่าย
บัณฑิตศึกษา 
หนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์จากผลงาน
วิทยานิพนธ์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจั่ดให้กับนักศกึษา 
 
คําอธบิาย : คณุธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเปน็ปัจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิต
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมท้ัง
ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังน้ัน ภาควิชาจงึควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมท่ีสถาบันจัดให้กับนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
(อาจใช้ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือคณะ โดยอาจเพิ่มการดําเนินงานหน่วยงานเพ่ิมเติม) 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 
ไปยังผู้บริหารภายในหน่วยงาน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ังหน่วยงาน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่
กําหนดในข้อ 3  โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี ้

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 
หมายเหตุ : 

1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ต้องมี
กรรมการภายนอกอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกท่ีมาจาก
หลากหลายสถาบัน(ตั้งแต่ 3 สถาบันข้ึนไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป (เช่น 
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
หรือองค์กรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

 

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 
 
สิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนนิการ 

1. มหาวิทยาลัยกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการและเผยแพร่ไปยังผู้บริหาร 
คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

2. ภาควิชาจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีการระบุตัวชี้วัด
และเป้าหมายวัดความสําเร็จมีการประเมินผลความสําเร็จของโครงการกิจกรรมตามตัวชี้วัดและเป้าหมายวัด
ความสําเร็จท่ีกําหนด 
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ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน : 
 

ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1   ภาควิชาได้ใช้พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี

กําหนดโดยมหาวิทยาลัย(และกําหนดเพ่ิมเติมโดยคณะและภาควิชา)  
เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา  โดยกําหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษา 
และการเผยแพร่ 
 

2   ภาควิชาได้ทําการแจ้งให้คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในท่ีประชุมภาควิชา
เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต้องการ
ส่งเสริมท่ีได้กําหนดโดยมหาวิทยาลัย (กําหนดเพิ่มเติมโดคณะและ
ภาควิชา)ได้ทราบและยึดเป็นแนวทางในส่งเสริมพัฒนานักศึกษาโดย
บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและจัดเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้
นักศึกษามีคุณลกัษณะตามที่ต้องการ 
 

เอกสารประชุมภาควิชาท่ี
มีวาระเรื่องการชี้แจง
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ท่ีตอ้งการส่งเสริม 
 

3        ในปีการศึกษา............ภาควิชาได้จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมจํานวน..............
โครงการ/กิจกรรม  ในโครงการ/กิจมีการกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่
ชัดเจน 

หลักฐานการจัดโครงการ/
กิจกรรมด้านส่งเสริม
พัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของ
ภาควิชา 
 

4    มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในโครงการ/กิจกรรมโดย
ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายร้อยละ..............ของตัวบ่งชี ้

หลักฐานการประเมิน
โครงการและผล 

5      ในปีการศึกษา.............มีนักศึกษาและหรือโครงการ/กิจกรรม
นักศึกษาได้รับการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ดังน้ี 
1. 
2. 
 

หลักฐานใบประกาศ
เกียรติคุณของนักศึกษาท่ี
ได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86

ตัวบ่งชี้ที่ 2.30.1 ระบบการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทั้งในเชิง 
                     ทฤษฎีและปฏิบัติ (อัตลกัษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้   
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ เน้นท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความชํานาญด้านวิศวกรรมท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
สามารถท่ีจะนําความรู้ด้านวิศวกรรมไป พัฒนา ออกแบบ สร้างเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคม
และการพัฒนาประเทศ  การพัฒนาให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญตามเป้าหมาย จําเป็นต้องมีกระบวนเรียนการสอน
และกิจกรรมท่ีเป็นอัตลักษณ์โดยคณะฯ ตั้งแต่การกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา กระบวนการเรียนการสอน 
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา การติดตามประเมินผล เป็นต้น  
 

 คํานิยาม     
      ระบบการผลิต หมายถึง การกําหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา หลักสูตร  เพ่ือเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้ผู้
ท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติท่ีต้องการ 
      ความเชี่ยวชาญด้านด้านวิศวกรรม หมายถึง ความรู้ความสามารถด้านวิชาการและสามารถพัฒนาออกแบบ 
และประยุกต์ เพ่ือสร้างผลงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) 
    1. มีการวางระบบการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษามีอัตลักษณ์ท่ีพึงประสงค์  
    2. มีกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีมีการนําความรู้ด้าน 
       วิศวกรรมไปใช้ออกแบบพัฒนาและการประยุกต์  

          3. มีการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา  
    4. มีการประเมินผลระบบการผลิต กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   

 ตามข้อท่ี 1  2 และ 3 
    5. มีการนําผลการประเมินในข้อ 4 มาพัฒนาปรับปรุงระบบการผลิต กระบวนการเรียนการสอน 

             กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และการสนับสนุนด้านทรัพยากร  
6.  มีผลงานสร้างสรรค์ ประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือ 

 นานาชาติ ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดําเนินการ 

1 ข้อ 
ดําเนินการ 

2 ข้อ 
ดําเนินการ 

3 ข้อ 
ดําเนินการ 

 4 ข้อ 
ดําเนินการ 
 5 - 6 ข้อ 

 
สิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนนิการ 

1. กําหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา สร้างหลักสูตร ท่ีสนับสนุนให้ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษามีความเชี่ยวชาญด้าน 
   วิศวกรรม 
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีท้ังรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ 
3. จัดกิจกรรม งบประมาณ และบุคลากรสนับสนุนเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์ท่ีกําหนด 
4. มีการประเมินการดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมีการพัฒนาปรับปรุง 
5. ส่งผลงานทางท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาเข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ 
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กระบวนการดําเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน 
 

ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1     ภาควิชาได้มีการวางแผนในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้เป็นท่ีเชี่ยวชาญ

ด้านวิศวกรรมท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ โดยได้ดําเนินดังต่อไปนี้ 
       1. สร้างหลักสูตรท่ีมีรายวิชาท้ังทฤษฎีและปฏิบัติด้านวิศวกรรม 
       2. กําหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาโดยเป็นท่ีจบการศึกษา ปวช.
เพ่ือให้มีความรู้ความชํานาญเชิงชา่งในสาขาวิชา และผู้ท่ีจบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยผู้ท่ีจบ ม.6 ต้องมีการฝึกปฏิบัติเชิง
ช่างเพิ่มเติม 

หลักสูตรของภาควิชา 
หลักฐานการฝึกปฏิบัติของผู้
ท่ีจบ ม.6 

2    ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรจะมีการให้นักศึกษาเรียน
ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น วิชาปฏิบัติการ วิชาโครงงาน เพ่ือให้ฝึกฝน
นักศึกษาทดสอบทดลองในการปฏิบัติงานและมีการประเมินผลความ
สัมฤทธิผลของการจัดการเรียนสอนว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 
 

รายวิชาท่ีเปิดสอน 
แผนการสอนรายวิชา 

3   ในแต่ละปีงบประมาณมีการจัดงบประมาณสนับการเรียนสอน งบ
วัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนใน
เชิงปฏิบัติการ มีโรงประลองสําหรับให้นักศึกษาจัดทําโครงงาน  
  มีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการและการประยุกต์ด้านวิศวกรรมให้กับ
นักศึกษา คือ ............................................  

งบประมาณประจําป ี
ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ โรง
ประลอง ภาพโครงงานของ
นักศึกษา  
หลักฐานการจัดกิจกรรมด้าน
วิชาการและการประยุกต์
วิชาการด้านวิศวกรรมให้กับ
นักศึกษา 

สร้างหลักสูตรและกําหนดคุณสมบัติผู้สมัครท่ี
สนับสนุนอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

จัดกระบวนการเรียนสอนและทรัยากรท่ี
สนับสนุนก่อให้เกิดอัตลักษณ์ 

จัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีสนับสนุนอัตลักษณ์ 

สํารวจข้อมูลการดําเนินงานภายในภาควิชาและ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ์จากผู้ใช้บัณฑิต 

การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือให้
บรรลุอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
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ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
4 มีการประเมินผลเกี่ยวกับ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัด

กิจกรรมเสริมและการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีอัต
ลักษณ์เม่ือจบการศึกษา โดยมีการสํารวจความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยว 
ข้อง วิเคราะห์สรุปผลโดยทีมบริหารภาควิชาและนาํเข้าท่ีประชุม
ภาควิชาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 

แบบสํารวจความคิดเห็น
บุคลากรของภาควิชาต่อการ
ดําเนินงานเพื่อให้เกิดอัต
ลักษณ์ของคณะ 
การสรุปผลและการพัฒนา
ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ 

5   ภาควิชาได้นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาทําการพัฒนาปรับปรุง
วิธีการดําเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนทําการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณ์ตามอัตลักษณ์ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

หลักฐานการปรับปรุงพัฒนา
ในด้านต่างๆ 

6 ในช่วงระยะเวลา 5 ปีนักศึกษาของภาควิชาได้รับรางวัลด้านวิชาการ
การประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมในการสร้างสรรค์งาน ดังน้ี 
    1…………………………………………………… 
     2………………………………………………….. 
     3……………………………………………………. 

หลักฐานการได้รับรางวัลของ
นักศึกษา 

 
ตัวย่างเอกสารอ้างอิง : 
แบบสํารวจขอ้มูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ปรุงพัฒนาการดําเนินงานของภาควิชาเพ่ือสนบัสนนุ 

อัตลักษณ์ของคณะ 
ภาควิชา............................................. ปีการศึกษา........................... 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย /  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด เพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารงานของหน่วยงานต่อไป 

1. เพศ 
         1)  ชาย                                2) หญิง 
2.   อายุงาน 
          1)   1- 5  ปี                         2)  6 – 10 ปี 
          3)   11 – 15 ปี                     4)  16 – 20 ปี 
          5)   21 – 25 ปี                     6)  มากกว่า 25 ปี 
3.    ประเภทสายการปฏิบัติงาน 
         1)  สายวิชาการ (อาจารย์)          2) สายสนับสนุนวิชาการ (เจ้าหน้าท่ี) 
  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมการดําเนินงานของภาควิชาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คําชี้แจง เกณฑ์ของแต่ละระดับ 5 = มากท่ีสุด  4  = มาก  3  = ปานกลาง  2 =  น้อย    1  =  น้อยสุด 
ตารางท่ี 1 สําหรับบุคลากรสายวิชาการ 

ระดับคะแนน ประเด็น 
5 4 3 2 1 

1. การดําเนินงานของหน่วยงานในการเผยแพร่อัตลักษณ์ของ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ  
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2. การกําหนดคุณสมบัติของเข้าผู้ศึกษาในหลักสูตร       
3. ความเหมาะสมของโครงสร้างของหลักสูตร        
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน       
5. การจัดสรรงบประมาณ เครื่องอุปกรณ์        
6. การจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษาเพ่ือให้เกิดอัตรลักษณ์
ท่ีต้องการ 

     

คะแนนเฉลี่ย  =  คะแนนรวม/5   = ……………    
ตอนท่ี 3.  ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น สําหรับบุคลากรสายวิชาการ   
1.การกําหนดคุณสมบัติของเข้าผู้ศึกษาในหลักสูตร
....................................................................................................................................................................................... 
2.ความเหมาะสมของโครงสร้างของหลักสูตร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. การจัดสรรงบประมาณ เครื่องอุปกรณ์   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5.การจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษาเพ่ือให้เกิดอัตรลักษณ์ท่ีต้องการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตารางท่ี 2 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

ระดับคะแนน ประเด็น 
5 4 3 2 1 

1. การดําเนินงานของหน่วยงานในการเผยแพร่อัตลักษณ์ของ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ  

     

2. การกําหนดคุณสมบัติของเข้าผู้ศึกษาในหลักสูตร       
3. ทักษะเชิงช่างของนักศึกษา      
4. ความเพียงพอของ วัสดุ เครื่องอุปกรณ์             
5. ความสนใจด้านปฏิบัติของนักศึกษา      
6. การจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษาเพ่ือให้เกิดอัตรลักษณ์ 
   ท่ีต้องการ 

     

คะแนนเฉลี่ย  =  คะแนนรวม/5   = ……………    
 
ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
1.การกําหนดคุณสมบัติของเข้าผู้ศึกษาในหลักสูตร
....................................................................................................................................................................................... 
2. ทักษะเชิงช่างของนักศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ความเพียงพอของ วัสดุ เครื่องอุปกรณ์          
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ความสนใจด้านปฏิบัติของนักศึกษา    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5.การจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษาเพ่ือให้เกิดอัตรลักษณ์ท่ีต้องการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
หลักการ 
      การดําเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ  
           (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซ่ึงสถาบันจัดข้ึนให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า  
          (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดําเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซ่ึงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน  
       เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ัง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
    ตัวชี้วัด สําหรับวัดคุณภาพกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา มีจํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
 

1. ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  ใช้วัดกระบวนการให้บริการและ
กิจกรรมท่ีภาควิชาจัดให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า 

2. ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ใช้วัดกระบวนการท่ีภาควิชาสนับสนุนส่งเสริมการ 
   จัดกิจกรรมของนักศึกษา 

  
      
 
 
 
 
 
 
 
 

      นักศึกษา 

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษานอก 
เหนือจากการจัดการเรียนการสอน 

คุณลักษณะของบัณฑิต 
ท่ีพึงประสงค ์

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านข้อมูลขา่วสาร 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : ภาควิชาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะใน
กิจกรรมต่อไปนี้ 

1. การบริการด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ท้ังด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
2. การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา 

แหล่งทุนการศึกษาต่อ  การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเป็นแกน่ักศึกษาและศิษย์เก่า  

3. การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนอง

ความต้องการของนักศึกษา 
 
หมายเหตุ : ในกรณีภาควิชาท่ียังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 โดยอนุโลม 
 
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  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

            7 ข้อ 
 
ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน : 
 
ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1          ภาควิชามีการตั้งท่ีปรึกษาวิชาการแก่นักศกึษาในอัตราส่วน 

นักศึกษา ........คนต่ออาจารย์ 1 คน เพ่ือให้คําปรึกษาในการเรียนการสอน
แก่นักศึกษา ( มีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาควิชากับ
ครอบครัวนักศึกษาเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาแก่นักศึกษา ) และมีช่องทางให้
นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะโดยมีกล่องรับความคิดเห็นและทางเว็บไซต์ของ
ภาควิชาเพื่อนําข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่จัดให้แก่นักศึกษา
ต่อไป 
 

คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ี
ปรึกษาของภาควิชา 
หลักฐานการประชุม
ผู้ปกครอง(ถ้ามี) 
ช่องทางการรับความ
คิดเห็นจากนักศึกษาของ
ภาควิชา 
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ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
2        ภาควิชามีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาโดย

มี บอร์ด เว็บไซต์ สําหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
เช่น ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการ เป็นต้น 
 

บอร์ดประกาศของ
ภาควิชา 
เว็บไซต์ของภาควิชา 

3       ภาควิชามีการร่วมมือกับ(เช่น สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย -ฝรั่งเศส 
และสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา และมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการโดยให้
นักศึกษา เช่น จัดนิทรรศการทางวิชาการ โดยให้นักศึกษาเป็นดําเนินการเพื่อ
เป็นฝึกทักษะการทํางานร่วมกันของนักศึกษา 

หนังสือแสดงการร่วมกับ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

4      ภาควิชาให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น การ
ประชุมทางวิชาการ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน 
เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์ของภาควิชา และมีส่วนท่ีให้ศิษย์เก่าสามารถให้
ข้อเสนอแนะท้ังในส่วนการให้บริการ หลักสูตร เนื้อหารายวิชาและการเรียน
การสอนเพื่อเป็นข้อมูลในการนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ
ภาควิชาต่อไป 
 

เว็บไซต์ของภาควิชา 

5      ในปีการศึกษา............ภาควิชาได้จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาความรู้ให้กับศิษย์เก่า(หรือบริการด้านอ่ืนๆ) และมีการสํารวจความ
ต้องการสิ่งท่ีศิษย์เก่าต้องการ เพ่ือภาควิชาจะได้นํามาเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการบริการท่ีจัดให้กับศิษย์เก่า 
 

หลักฐานการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการที่ระบุว่าเป็น
การให้บริการแก่ศิษย์ 

6   ภาควิชาได้มีการช่องทางให้นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะและประเมินคุณภาพ
การให้บริการในด้านต่างๆที่ภาควิชาจัดบริการให้ โดยในปีการศึกษา...........
ผลการประเมินได้คะแนน........จากคะแนนเต็ม 5  
 

แบบสํารวจความพึง
พอใจด้านการให้บริการ
แก่นักศึกษา 

7 ภาควิชามีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการบริการท่ีให้กับนักศึกษา
และนํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริการท่ีจัดให้กับนักศึกษาโดยจากผล
การให้บริการในปีการศึกษา.......... ภาควิชาแนวทางในการพัฒนาการ
ให้บริการดังนี้ 

1. .............................................. 
................................................. 

หลักฐานการวิเคราะห์
และการปรับปรุงการ
ให้บริการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  ภาควิชาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆอย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยภาควิชาและโดยสโมสรนักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ี
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีสภา/องค์วิชาชพีได้กําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ภาควิชาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย

นักศึกษา อย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
b. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์
c. กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
d. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
e. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
f. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างภาควิชาและมีกิจกรรมร่วมกัน 
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

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 
 
ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน : 
 

ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1     ในปีการศึกษา..........ภาควิชามีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมและ

กําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพ่ือเป็นการ
พัฒนานักศึกษาครบคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ประการ 
ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของ
ภาควิชาประจําปี
การศึกษา.............. 
 

 
 



 94

ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
2 ภาควิชามีกระบวนการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่

นักศึกษา ดังน้ี (ระบุวิธีการให้ความรู้และทักษะท่ีภาควิชาจัดให้กับนักศึกษา) เช่น 
1. บรรยายความรู้เบื้องต้นของการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่ในการ

ปฐมนิเทศนักศึกษา 
2. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน การ

บริการต่างๆท่ีภาควิชาจัดให้ 
3. ฝึกให้นักศึกษาใช้กระบวนการประกันคุณภาพในการทําโครงการ/กิจกรรม

ท่ีนักศึกษาจัดข้ึน 
4. สนับสนุนให้นักศึกษาร่วมเป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพ 
5. ส่งนักศึกษาเข้าฟังบรรยายการบรรยายสัมมนาด้านการประกันคุณภาพ 
           ฯลฯ 

 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น 
โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา 
ผลการประเมินการ
สอน 
โครงการท่ีนักศึกษา
จัดท่ีแสดงการใช้ 
PDCA 
เครือข่ายประกัน
คุณภาพของ
นักศึกษา 
หลักฐานการส่ง
นักศึกษาเข้าอบรม
สัมมนาด้านประกัน
คุณภาพ 
 

3          ภาควิชาส่งเสริมให้นักศึกษาใช้กระบวนการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมนักศึกษาในข้อ 1 โดยนักศึกษาต้องจัดทําข้อเสนอโครงการให้ผู้ช่วยหัวหน้า
ภาควิชาฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาพิจารณาเสนอหัวภาควิชาอนุมัติโครงการ 
รายละเอียดโครงการประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ของกิจกรรม ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการประเมินผล
ความสําเร็จ และมีการนําผลการประเมินของโครงการก่อนหน้ามาใช้ประกอบการ
จัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม่ ในปีการศึกษา...................มีกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมวิชาการ (เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ วิจัยของคณะ เป็น
ต้น ) 

2. กิจกรรมกีฬา (แข่งกีฬาของนักศกึษาภายในภาควิชา ) 
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม 5 ส. การปลูก

ป่า เป็นต้น ) 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม( นํานักศึกษาไปปฏิบัติธรรม 

เป็นต้น) 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (การทําบญุภาควิชา การไหว้ครู 

เป็นต้น) 
 

การทําโครงการ/
กิจกรรมนักศึกษา 
 

4        ภาควิชาสนับสนุนให้สโมสรนักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่าง
ภาควิชาโดยสโมสรนักศึกษาร่วมเป็นเครือข่ายกับสโมสรนักศึกษาภาควิชา
.......................และในปีการศึกษา................มีการจดักิจกรรมร่วมกันคือ  
.................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

เครือข่ายคุณภาพ
ของนักศึกษา
ระหว่างภาควิชา 
การจัดกิจกรรม
ร่วมกันด้านการ
ประกันคุณภาพ
ของนักศึกษา
ระหว่างภาควิชา 
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ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5        ในแต่ละปีการศึกษาภาควิชาจะต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนด ประเมิน
ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ระบบประกันคุณภาพของนักศึกษา และ
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนักศกึษาและจัดทํารายงานสรุปเสนอต่อภาควิชา 

การตั้งคณะกรรมการ
ประเมินและผลการ
ประเมินการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปี
การศึกษา............ 
 

6      ภาควิชานําผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานใน
ภาคการศึกษา………… เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแผนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปี
ต่อไป 

รายงานผลการ
ดําเนินการด้านการ
จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา
ประจําปี
การศึกษา…........... 
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง  
                                                                        เอกสารอ้างอิงสําหรับตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 และ 3.2 

 

รายงานผลการดําเนินงานด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

ปีการศึกษา…………………... 
 

ภาควิชา................................................................. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
       หัวข้อที่ควรมี 

 
กิจกรรมการให้บริการนักศึกษา 

- การให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

- การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

- กิจกรรมการพัฒนาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพ 

- กิจกรรมการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

- การประเมินผลและการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 
 
การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

- แผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาประจําปีการศึกษา……… 

- การฝึกอบรมวิธีการทําโครงการโดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพ 

- สรุปโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา 

- การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพของนักศึกษา 

- การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและแนวทางพัฒนาปรับปรุง 
 

เอกสารประกอบ 

- รายชื่ออาจารย์ปรึกษาประจําปีการศึกษา 

- คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับภาควิชา 

- แบบประเมินผลการให้บริการ 

- โครงการและผลการดําเนินของกิจกรรมนักศึกษา 

- ฯลฯ 

 
   จัดทําโดย   ภาควิชา................................................................... 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 
หลักการ 
         การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งของภาควิชา จึงจาํเป็นต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเกิด
ประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) 
ภาควิชาต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการทําวิจัยอย่างเข็มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และพันธกิจด้าน
อ่ืนๆของภาควิชา และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง 
              งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการการศึกษา ค้นคว้า หรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
              งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ(ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา ค้นคว้าท่ีแสดงออก
ทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นท่ียอมรับ 
 

 
 
         
ตัวบ่งชี ้: 
          ตัวบ่งชี้ท่ีใช้วัดคุณภาพด้านการวิจัย มี  3 ตัวบ่งชี้ คือ 

1. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  วัดการบริหารจัดการเพื่อทําให้เกิดงานวิจัย 
   อย่างมีคุณภาพและเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   วัดการนําผลงานวิจัยท่ีได้ไป 
       เผยแพร่ นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
3.    เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย วัดการมีส่วนร่วมใน 
      งานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย 

 
  
 
 
 
 

กระบวนการวิจัย 

คณาจารย์นักวิจัย 

เครื่องมืออุปกรณ์ 
สิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ 

งบประมาณ 

ผลงานวิจัย 

กระบวนการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : ภาควิชาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้ ท้ัง
การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีม
วิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็น ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยงข้อง 
            จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป เพ่ือให้การดําเนินงานวิจัย
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้
เป็นไปอย่างสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้ 

1. นักวิจัยต้องซ่ือสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2. นักวิจัยต้องตะหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข้อตกลงท่ีทําไว้กับหน่วยงานท่ีสนับสนุนการวิจัยและ

ต่อหน่วยงานท่ีตนสังกัด 
3. นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 
4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
5. นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย 
7. นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบ 
8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

การบูรณาการ(Integration)  หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ การจัดการ  
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีสําคัญของหน่วยงาน การบูรณา
การท่ีมีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซ่ึงการดําเนินงานของแต่ละ
องค์ประกอบภายในระบบจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
              นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคคลท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมี
ตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีวิจัยหรือนักวิจัย 
  
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
ภาควิชาและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์

ประจําและนักวิจัย 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของภาควิชา เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะหรือภาควิชาอย่างน้อยใน

ประเด็นต่อไปนี้ 
                - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนงานวิจัยฯ 
                - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
                - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบรักษา 
                  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
                - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด 
                  ให้มีศาสตราจารย์ อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) (อาจใช้ผลการดําเนิน  
                  งานของมหาวิทยาลัย และเพ่ิมการดําเนินงานของส่วนงานเพ่ิมเติม) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วน 
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของภาควิชา 
 
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  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
            7 ข้อ 

 
สิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนนิการ : 

1. มีผู้รับผิดชอบ กระบวนการและแผนงานด้านการวจิัยของภาควิชาและดําเนินการตามแผน 
2. มีการบูรณาการงานวิจัยกับการจดัการเรียนการสอนของภาควิชา 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่คณาจารย์และนักวิจัย 
4. มีการจัดงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
5. มีการสนับสนุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิจัย ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย ฯลฯ 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนด้านงานวิจัยท่ีภาควิชาจัดให้กับคณาจารย์และนักวิจัย 

 
ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน 
 
ข้อท่ี  ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1   ภาควิชามีการมอบหมายให้ผู้ช่วยฝ่าย…………….เป็นผู้รับผิดชอบบริหาร

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของภาควิชาดังนี ้
1. เสนอแผนการวิจัยพร้อมเป้าหมายเพ่ือพิจารณาโดยท่ีประชุม

ภาควิชา 
2. พัฒนาศักยภาพภาควิชาด้านการวิจัย 
3. เสนอกฎเกณฑ์และพิจารณาให้สนับสนุนทุนจากงบประมาณของ

ภาควิชา 
4. ติดตามและประเมินผลการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากภาควิชา 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการวิจัยของภาควิชา 
 

การมอบหมาย
ภาระหน้าท่ีของภาควิชา 
 
แผนการวิจัยประจําปี
การศึกษาของภาควิชา 
 

2         ภาควิชามีการบูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เข้ากับการจัดการ
เรียนการสอนดังนี้ 

1. กําหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงงานปริญญานิพนธ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 

2. กําหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยของ
อาจารย์ 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดับเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงงานนักศึกษาท่ีเป็น
งานวิจัยของอาจารย์ 
 
หลักฐานท่ีมีนักศึกษามี
ส่วนร่วมเป็นทีมวิจัยของ
อาจารย์ 
หลักฐานการส่งนักศึกษา
เข้าร่วมการประชุมทาง
วิชาการ 
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ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
3       ในปีการศึกษา...............ภาควิชา มีการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา

ศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยดังนี้ 
1.  ส่งอาจารย์หรือนักวิจัยเข้ารับการอบรมเทคนิคและกระบวนการด้าน
การวิจัยจํานวน..............ราย 
1. จัดอบรมหรือส่งอาจารย์นักวิจัยเข้ารับการอบรมด้านจรรยาบรรณ 
    การวิจัยจํานวน .............ราย 

       3. จัดให้มีกลุ่มหรือทีมวิจัยด้าน......................จํานวน.............กลุ่ม 

หลักฐานการส่งอาจารย์
และเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ด้านการวิจัย 
หลักฐานการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณด้านการ
วิจัยแก่อาจารย์ 
การจัดกลุ่มวิจัยของ
ภาควิชา 

4     ในปีงบประมาณ .............ภาควิชาได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จํานวน……………….. บาท 
 

งบประมาณของภาควิชา 

5      ภาควิชามีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยมี
ห้องปฏิบัติการและโรงประลองสําหรับทดสอบทดลองและสร้างเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการวิจัย สําหรับการดําเนินการด้านอ่ืนๆ เช่น ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้า ระบบสารสนเทศ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ คณะและมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ดําเนินการเป็นส่วนร่วม 

รายชื่อห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมืออุปกรณ์ทดสอบ
ทดลองท่ีสนับสนุนการ
วิจัย 
 

6      ในแต่ละปีการศึกษาภาควิชามีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังด้านการจัดสรรงบประมาณและการสนับสนุน
ด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการทดสอบทดลองในห้องปฏิบัติการและจัด
เจ้าหน้าท่ี เครื่องมือ อุปกรณ์ในโรงประลองเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักวิจัย 
 

แบบสอบถามและการ
ประเมินผลการสนับสนุน
งบประมาณ เครื่องมือ
อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ 
โรงประลองท่ีสนับสนุน
การวิจัย 
 

7      ภาควิชาได้นําผลการประเมินการสนับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์นําไป
หารือในท่ีประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยในปีต่อไป 
 

รายงานผลการดําเนินงาน
ด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของภาควิชา
ประจําปีการศึกษา............ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 
คําอธบิายตัวบ่งชี:้ การบริหารจัดการความรู้ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ 
นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายท่ีจะนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
เป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน ภาควิชาต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม 
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละ
กลุ่ม โดยสิ่งท่ีเผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
             ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัวกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ  ผลผลิต และข้อมูล
ป้อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
             กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน   
            วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสาร (Journal) ท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพร่โดยสํานักงานฯ หรือวารสารวิชาการ ท่ีมี
ชื่อปรากฏในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)  
             วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น 
ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือ ฐานข้อมูล Scopus หรือ ในฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับในศาสตร์
นั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับ
นานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพร่โดยสํานักงานฯ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

4. มีการนําผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร   
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
            6 ข้อ 
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สิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนนิการ: 
1. มีระบบและกลไก รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย และสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย 
2. มีการนําผลงานวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
3. มีระบบและกลไกคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย 
 

ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน : 
 

ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1      ภาควิชาได้มีการมอบหมายผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่าย............... เป็น

ผู้รับผิดชอบด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน 
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตี พิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีการดําเนินการ 
ดังน้ี 
      1 สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัย
ภายในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากท่ีได้รับการสนับสนุนจากคณะฯ 
    2. สนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารย์ท่ีจะ
นําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
    3. ฯลฯ   

การมอบหมายความ
รับผิดชอบภายในภาควิชา 
งบประมาณการสนับสนุน
การไปเสนอผลงานวิจัย
ภายในและต่างประเทศ 
หลักฐานการไปเสนอผลงาน
ภายในและต่างประเทศ 
 

2              ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่าย..............และเจ้าหน้าท่ีจะได้รับ
มอบหมายให้รวบรวม คัดสรรผลงานท่ีจะเป็นท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไป  
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้เป็นเจ้าของผลงาน สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ท่ีบุคคล
ท่ัวไปเข้าใจได้ และจัดเป็นหมวดหมู่ท่ีเหมาะสมต่อการเผยแพร่ 
 

การดําเนินการด้านการ
รวบรวม คัดสรร ความรู้
งานวิจัยของภาควิชา 

3          ภาควิชามีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีได้จากการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์สู่
สาธารณชนโดยลงใน เว็บไซต์ ภาควิชา และวารสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

การเผยแพร่งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทางเว็บไซต์และ
การพิมพ์เผยแพร่ 

4       ภาควิชาได้มีการมอบหมายผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่าย............... 
รับผิดชอบด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระหว่างอาจารย์กับองค์กรภายนอกท่ีมีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์ ในภาคการศึกษา..............มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างถูกนําไปใชป้ระโยชน์จํานวน ...........เรื่อง ดังน้ี 
1. ……………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………. 

หนังสือรับรองการนํา
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์
ขององค์กรภายนอก 

5       ภาควิชาดําเนินการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ผ่านกระบวนการของสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ( STRI) ซ่ึงหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านการวิจัยและสร้าง
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย 

กระบวนการคุ้มครองสิทธ์ิ
ของสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (STRI) 

6       ภาควิชาใช้กระบวนการของสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ( STRI) ซ่ึงหน่วยงานท่ีส่งเสริมด้านการวิจัยและสร้างสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการยืนจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยมีผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่าย....................เป็นผู้
ประสานงาน 

เอกสารการมอบหมาย
ภาระหน้าท่ีของรองหัวหน้า
ภาคฝ่าย….................. 
กระบวนการส่งเสริมการจด
สิทธิบัตรของ STRI 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสําคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคใ์น
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น ภาควิชาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในและท่ี
ได้รับจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีภาควิชาได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ท่ี
สําคัญ ท่ีแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของภาควิชา โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มท่ีเน้นการวิจัย 
            อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคคลท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังปี
การศึกษา ซ่ึงมีหน้าทีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
            นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคคลท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังปี
การศึกษา ท่ีมีตาํแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ีวิจัยหรือนักวิจัย  
 
เกณฑ์การประเมินสาํหรบัสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  
           กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =   180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
สูตรในการคํานวณ :  

1. คํานวณจํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย  = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก 
                                                                                  จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
            

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนท่ีได้          =        จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา x  5 
                                                                      180,000 

          
    หมายเหตุ :  

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 

2. ให้นับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่
จํานวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

4. การนับจํานวนเงนิสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคคลสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัย
เป็นผู้ดําเนินการ 
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ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน 
          

          ในภาคการศึกษา.............ภาควิชาดําเนินการวิจัยจํานวน.............เรื่อง/หัวข้อ  มีงานวิจัยและสร้างสรรค์
จํานวน.......... ได้รับเงินสนับสนุนรวมจํานวน..................บาท คิดเป็นจํานวนเงินต่ออาจารย์และนักวิจัยเท่ากับ 
.......................บาทต่อคน 
 
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง 

 เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ท่ี 4.1- 4.3 
 
 

สรุปผลการดําเนนิงานด้านการวิจัยและงานสรา้งสรรค์ ปีการศึกษา………….. 
ภาควิชา................................................ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
หัวข้อท่ีควรมี 

1. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรคป์ระจําปีการศึกษา……………. 
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผน 

- งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักวิจัย(ดูตารางประกอบ) 

- กิจกรรมการสนับสนุน 
   - การสนับสนุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 

    - งบประมาณ 
    - แหล่งค้นคว้า 
    - การอบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทําวิจัยให้คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 
    - การให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณด้านการวิจัย 
    - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย 
4. การประเมินแผนการวิจัย 
5. แนวทางการพัฒนาปรับปรุงแผนงานวิจัย 
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ตารางสรปุโครงการวิจัยและงานสรา้งสรรค์ ประจําปีงบประมาณ …………. 
 

จํานวนเงินงบประมาณ(บาท) ลําดับที่ โครงการ/หัวข้อวิจัย 
คณะ มหาวิทยาลัย ภายนอก 

การบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน 

การเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผู้ดําเนินวิจัยและ
หน่วยงาน 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
หลักการ  
      การบริการทางวิชาการแก่สงัคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การ
ให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการท้ัง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การให้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้าอิง
ทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจยัเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพ่ือ
ชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้
ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้าย 
 
ตัวบ่งชี้  
     ตัวบ่งชี้ใช้สําหรับประเมินคุณภาพการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมี 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

1. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ใช้ในการประเมินเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน การจัดโครงสร้างหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบในภาระกิจการบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆของหน่วยงาน 

2. กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ใช้ประกระบวนการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและการพัฒนาปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพึง
กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัด โครงสร้างสถาบนัเพ่ือเป็นกลไก
ในการขับเคล่ือนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย และสามารถบูรณาการ งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 
คํานยิามทีเ่ก่ียวข้อง : 
             ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัวกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ  ผลผลิต และข้อมูล
ป้อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
             กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน   
             การบูรณาการ(Integration)  หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ การจัดการ 
ทรัพยากร  
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีสําคัญของหน่วยงาน การบูรณาการท่ีมี
ประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซ่ึงการดําเนินงานของแต่ละ
องค์ประกอบภายในระบบจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 
หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3  
         
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 
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ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน : 
 

ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1        ภาควิชามีการมอบหมายผู้ช่วยภาควิชาฝ่าย..................เป็น

ผู้รับผิดชอบด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม หลักเกณฑ์การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สงัคมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัยท่ี
เกี่ยวข้อง  มีส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องท่ีจะเป็นโยชน์ต่อการ
ให้บริการแก่สังคม เช่น จิตแห่งการบริการ(service mind) เป็นต้น 
 

การมอบหมาย
ภาระหน้าท่ีภายใน
ภาควิชา 
หลักเกณฑ์การให้บริการ
ทางวิชาการของคณะและ
มหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2   ภาควิชามีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน ดังน้ี 

1. บูรณาการเข้ากับการเรียนวิชาปฏิบัติการ (Lab.) เข้ากับการ
ให้บริการด้านการทดสอบทดลอง  

2. วิชาโครงงาน(Project) โดยนักศึกษาทําโครงงานในหัวข้อท่ีเป็น
การให้บริการแก่อุตสาหกรรมหรือชุมชน 
(เขียนตามผลงานท่ีภาควิชาดําเนินงาน ) 

การเรียนในปฏิบัติการ
ของนักศึกษากับการ
ให้บริการวิชาการ 
 รายชื่อโครงงานนักศึกษา
ท่ีเป็นการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
 

3        ภาควิชามีการส่งเสริมให้คณาจารย์นําปัญหาในอุตสาหกรรมหรือ
สังคมนําเป็นหัวข้อวิจัยเพ่ือให้ภารกิจด้านการวิจัยของภาควิชาสามารถ
นําไปใช้ได้จริงและเป็นการบูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการแก่
สังคม โดยในปีการศึกษา...............มีโครงการวิจัยท่ีเป็นการบริการวิชาการ
แก่สังคมจํานวน..............เรื่อง 

รายชื่องานวิจัยท่ีของ
อาจารย์ท่ีเป็นการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมของภาควิชา 

4       ภาควิชามีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจยั โดยทําแบบสอบถามผู้
ให้บริการ และแบบประเมินสําหรับผู้รับบริการ นักศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาปรับปรุงแผนงาน กระบวนการให้บริการต่อไป 

แบบสอบถามและการ
ประเมินและผล 
 

5   ในปีการศึกษา...............ภาควิชาได้นําผลการประเมินในข้อ 4 มา
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ดังน้ี 
        1. 
        2.  
        3.  
 

แบบสรุปผลการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม
ประจําปีการศึกษา.......... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพท่ีสนองความต้องการ
และเป็นท่ีพึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อม
ตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ท่ีเกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้น
ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและจัดแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของภาควิชาและสอดคล้อง
กับคณะและมหาวิทยาลัย 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
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 
 
สิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนนิการ 
          กระบวนการดําเนินงานท่ีต้องการตามตัวบ่งชี ้

 

สํารวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีจะให้บริการ 

จัดทําแผนให้บริการทางวิชาการกับกลุ่ม 
เป้าหมายที่ตรงความต้องการและจุดเน้นของ

หน่วยงานและดําเนินการตามแผน 

ผลการให้บริการ 

การถ่ายทอดความรู้ท่ีได้ภายในองค์กร
และสู่สาธารณชน 

การประเมินประโยชน์
และผลกระทบ 

การพัฒนาปรับปรุง 



 110

ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน : 
 

ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1     ภาควิชาทําการสํารวจความต้องการของภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ี

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา โดยใช้แบบสอบถาม (สัมภาษณ์)เพ่ือจัดทําแผนการ
ให้บริการท่ีตรงกับความต้องการและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย คณะและ
ภาควิชา และนําผลมาจัดทําแผนการให้บริการทางวิชาการของภาควิชา 
 

แบบสอบถามและผล
การสํารวจ 
แผนการให้บริการทาง
วิชาการของภาควิชา 
 

2        ในปีการศึกษา.....................ภาควิชามีความร่วมมือกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ดังน้ี 
        1. 
        2.  
        3.  
 

โครงการ/หนังสือแสดง
ความร่วมมือในการ
ให้บริการทางวิชาการ
กับภาครัฐ/เอกชน/ชม
ชุน 

3          ภาควิชามีการประเมินผลกระทบของการให้บริการทางวิชาทาง
สังคม โดยแบบสอบถาม สัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง คือ คณาจารย์ นักศึกษา 
ผู้รับบริการ ถึงประโยชน์ท่ีได้รับเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมของภาควิชาต่อไป 
 

แบบสอบถามหรือ
สัมภาษณ์และผล 
 

4     ภาควิชาได้นําผลการประเมินในข้อ 3 มีพัฒนาปรับปรุงในการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา.............. ดังน้ี 
         1. 

แบบสรุปผลการ
ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมประจําปี
การศึกษา.......... 

5            ภาควิชาได้มีการนําความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมมาจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคนิคต่างๆท่ีได้
จากการให้บริการทางสังคม และเผยแพร่ต่อสารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของ
ภาควิชา 

แบบสรุปผลการ
ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมประจําปี
การศึกษา.......... 
เว็บไซต์ภาควิชา 
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง: 
เอกสารอ้างอิงตัวบ่งชี้ที่ 5.1 -5.2 

 
รายงานผลการดําเนินงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา……………. 

ภาควิชา  …………………คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
หัวข้อท่ีควรมี 

1. นโยบายภาควิชาด้านการบริการทางวิชาการ 
2. กฎ ระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
3. กระบวนการดําเนินงานและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
4. การสํารวจหรือการวิเคราะห์ความต้องการด้านวิชาการของภาครัฐและเอกชน 
5. แผนดําเนินงาน 
6. สรุปโครงการ/กิจกรรมด้านบริการทางวิชาการ 
7. การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้จากการบริการทางวิชาการแก่บุคลากรภายในและสาธารณชน 
8. การประเมินผลและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
9.     เอกสารประกอบ 
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สรุปการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 ปีการศึกษา………………………. 

ภาควิชา ..................................................................คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 

มีการบูรณาการกับ
ภารกิจ 

 
ลําดับท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

  
  

การเรียน
การสอน 

การวิจัย 

 
ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 

1 
 

    

2 
 

    

3 
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องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
หลักการ 
     การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจ
มีจุดเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีดีขึ้น 
          การบูรณาการ(Integration)  หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ การจัดการ 
ทรัพยากร  
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีสําคัญของหน่วยงาน การบูรณาการท่ีมี
ประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซ่ึงการดําเนินงานของแต่ละ
องค์ประกอบภายในระบบจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
ตัวบ่งชี้    จํานวน   1  ตัวบ่งชี ้

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : ภาควิชาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

    
คํานยิามทีเ่ก่ียวข้อง : 
             ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัวกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ  ผลผลิต และข้อมูล
ป้อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
             กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน   
             การบูรณาการ(Integration)  หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ การจัดการ 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีสําคัญของหน่วยงาน การบูรณา
การท่ีมีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซ่ึงการดําเนินงานของแต่ละ
องค์ประกอบภายในระบบจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการการบูรณาการงานด้านทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติ 
 
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 หรือ 6 ข้อ 
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ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน : 
 

ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1          ภาควิชามีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และมอบหมายให้ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่าย....................
เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการตามนโยบายที่กําหนด   ในปีการศึกษา
................ภาควิชามีโครงการ/กจิกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมจํานวน.............โครงการ คือ 
        1. 
        2.  
 

การมอบภาระหน้าท่ี 
นโยบายด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภาควิชา 
โครงการ/กิจกรรมด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาควิชา 
 

2     ภาควิชาได้มีการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาโดยดําเนินการ
ดังน้ี 

1. ให้ผู้สอนประยุกต์เนื้อหาวิชาท่ีสามารถช่วยในการส่งเสริม
เผยแพร่ รักษาไว้ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

2. ทําโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาท่ีจะช่วยทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ 

                 ฯลฯ 

หลักฐานการเรียนการสอน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3     ในปีการศึกษา...................ภาควิชาได้มีการจัดกิจกรรม(หรือการ
บริการ)ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและได้มีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนโดย ( เว็บไซต์ของภาควิชา  ทางวิทยุ  โทรทัศน์  จัดเวที
การแสดง การประชุมสัมมนาท่ีเปิดบุคคลท่ัวไป เป็นต้น ) จํานวน  
................กจิกรรม คือ  
      1. 
      2. 

หลักฐานการดําเนิน
กิจกรรมและการเผยแพร่ 
 

4 ภาควิชามีการประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดท้ังในด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา
ในการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจ
ดังกล่าว 
 

หลักฐานการประเมินผล
โครงการกิจกรรม 
 

5 ในปีการศึกษา............มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาดังนี้ 
        1.  
         2. 

สรุปผลการดําเนินงานการ
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมประจําปี
การศึกษา................. 
 

6 ในปีการศึกษา.............ภาควิชาได้มีการสร้างมาตรฐานด้าน
..................................และมีผลงานวิจัยเป็นท่ียอมรับด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมจํานวน        เรื่อง 

หลักฐานการสร้างมาตรฐาน
และการวิจัยด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีได้เผยแพร่
ระดับชาติ 
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง: 
สรุปผลการจัดทําโครงการด้านทาํนุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม ปีการศกึษา   25……. 

ภาควิชา ...................................................คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้ดําเนินการ การบูรณาการของโครงการ  

ลําดับ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมและลักษณะโครงการโดยย่อ  ภาควิชา นักศึกษา
. 

การเรียน 
การสอน 

กิจกรรม
นักศึกษา 

ผลการประเมินโครงการและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง 

การเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน 

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

5  
 

      

    
 
 
 
 

       

  
                                                                       …………………………………………………………….ผู้รายงาน 

                                                                                                                  (…………………………………………………………….) 
                                                                                                                  ………………………………………………………….ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝา่ยกิจการนักศึกษา 
                                                                                                                   (…………………………………………………………..) 
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 
หลักการ 
     หน่วยงานภายในคณะต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดมีหัวหน้าหน่วยงานทําหน้าท่ีบริหาร
จัดการด้านต่างๆให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) 
           หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การ
ควบคุม ดูแลกิจการต่างๆให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถ
นําไปใช้ได้ท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคอื หาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง ชอบ
ธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์กรภายนอก เป็นต้น 
            หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 
องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมท้ังสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการ
ออกแบบกระบวนปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให้องค์กร
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการท่ีสามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และสร้างความเชื่อม่ัน ความว้าวางใจ รวมท้ังตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับท่ีสนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เม่ือมี
ขอสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้ามาร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหาหรือ ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากสว่นราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ(ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน) 
และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความ
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รับผิดชอบในการตัดสินใจและดําเนินการให้แก่บุคคล โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลผลิตภาพ
เพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา  
การฝึกอบรม และอื่นๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงท่ัวไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล
ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซ่ึงต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ียุติไม่ได้ในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไม่
จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นโดยเอกฉันท์ 

 
ตัวบ่งชี้    จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ 

7.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารหน่วยงาน 
7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของผู้บริหารหน่วยงาน 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือผู้บริหารหน่วยงานนั้นๆ หาก
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามีมีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางท่ีถูกต้อง จะทําให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

4. .ผู้บริหารสนับสนนุให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

6.  ผู้บริหารบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7. ผู้บริหารหน่วยงานนําผลการประเมินท่ีดําเนินการโดยคณะไปปรับปรุงการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม 
 

หมายเหตุ :  หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อท่ี 6 ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ท่ีระบุไว้ ซ่ึงสอดคล้องไปตามเกณฑ์ของสมศ. 
 
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  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
             7 ข้อ 
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ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน : 
 

ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1        ผู้บริหารหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยมีการดําเนินการดังต่อไปนี้ 
1. บริหารงานและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีการ

มอบหมาย ควบคุม ติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร วางแผนพัฒนาบุคลากรและ ควบคุมให้บุคลากรที่อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  

2. บริหารงานการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีภาควิชารับผิดชอบ 
(สําหรับภาควิชา) 

3. บริหารงบประมาณท่ีได้รบัให้เป็นไปตามเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ 

4. ทําโครงการ/กิจกรรมเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน
เพ่ือสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

5. ทําโครงการ/กิจกรรมเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์หน่วยงาน 

6. บริหารงานวิจัยและบริการทางวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน 
 

การมอบภาระหน้าท่ี
ภายในหน่วยงาน 
แผนการพัฒนาบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
สรุปการดําเนินงานของ
หลักสูตร 
สรุปผลการใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน 
โครงการหรอืกิจกรรมท่ี
ภาควิชาดําเนินการเพื่อ
สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของ
คณะและมหาวิทยาลัย 
แผนปฏิบัติการประจําปี
ของหน่วยงาน 

2             ผู้บริหารหน่วยงานได้มีการกําหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางใน
ปฏิบัติงานของบคุลากร ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือ
พัฒนาหน่วยงานโดยการมีส่วนร่วมบุคลากรท้ังหมด มอบหมาย
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ และเป้าหมาย พร้อมท้ังกลยุทธ์ให้กับ
บุคลากรตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของหน่วยงาน  
 

นโยบายผู้บริหารของ
หน่วยงาน 
แผนกลยุทธ์พัฒนา
หน่วยงาน 
การมอบหมายความ
รับผิดชอบในการดําเนิน 
งานตามแผนกลยุทธ์ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริการหน่วยงาน 

3        ผู้บริหารหน่วยงานมีการกํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยการ
ประชุมผู้ท่ีรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม และให้รายงานผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นทางการปีละ 2 ครั้ง  เม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณจะมีการ
ประเมินผล เพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ 
ควรจะการปรับปรุงแก้ไข แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
อย่างไรในปีถัดไป เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาหน่วยงาน คณะ
และมหาวิทยาลัย  มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีเพ่ือสื่อสารผลการปฏิบัติงานไปยังบคุลากรในหน่วยงานได้รับ
ทราบ   

วาระการประชุมท่ี
เกี่ยวข้องหน่วยงาน 
เอกสารการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
สรุปผลการปฏิบตัิงาน
ประจําปีของหน่วยงาน 
 

4    ในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาหน่วยงานจะมีการให้บุคลากรมี
ส่วนในการให้ความคิดเห็นต่อแผนและเป้าหมาย และมีการมอบหมายให้
ผู้ช่วยแต่ละฝ่ายภายในภาควิชาตัดสินใจดําเนินการ ตามแผนตามภาระ
ความรับผิดชอบ        
 
 

กระบวนการพัฒนาแผน
กลยุทธ์ 
การมอบหมายความ
รับผิดชอบภายในภาควิชา 
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ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5     ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ร่วมงานในท่ีประชุมสัมมนา 

และมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ส่วนรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของผูอ่ื้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการอบรมใน
เรื่องท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

การประชุมสัมมนา
หน่วยงาน 
คู่มือการปฏิบัติงานของแต่
ภาระหน้าท่ี 
การอบรมพัฒนาบุคลากร 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ผู้บริหารหน่วยงานบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ี 

1. หลักประสิทธิผล ผู้บริหารทําการวางแผนระยะยาวและระยะสั้น
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานและดําเนินการ ควบคุม ติดตาม
ประเมินผล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีกําหนด 

2. หลักประสิทธิภาพ ผู้บริหารทําการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายประจําต่างๆเพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หลักการตอบสนอง มีการสํารวจความต้องการผู้ใช้บัณฑิต 
สํารวจความต้องการนักศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน อุปกรณ์
การเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา  

4.  หลักภาระความรับผิดชอบ ผู้บริหารหน่วยงานรับผิดชอบต่อ
เป้าหมายที่กําหนดตามแผนกลยุทธ์ของคณะ หน่วยงาน และ
ตามภาระหน้าท่ีตามท่ีรับผิดชอบโดยมีการดําเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มศักยภาพ 

5. หลักความโปร่งใส การดําเนินงานหน่วยงานในด้านต่างๆเป็น
อย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เช่น การใช้จ่ายเงินตาม
งบประมาณ การประเมินผลการเรียนการสอน ซ่ึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม ในการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีมี
ผลกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานจะดาํเนินการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในให้ข้อคิดเห็น เช่น การพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหน่วยงาน การ
ดําเนินการภายในหน่วยงาน เป็นต้น 

7. หลักการกระจายอํานาจ ผู้บริหารหน่วยงานได้มอบหมาย
ภารกิจความรับผิดชอบในการดําเนินการและตัดสินใจให้ผู้ช่วย
ฝ่ายต่างๆ  

8. หลักนิติธรรม การดําเนินงานของหน่วยงานจะยึดกฎระเบียบ
ต่างๆ ท่ีคณะและมหาวิทยาลัยกําหนด   

9. หลักความเสมอภาค การปฏิบัติต่อนักศึกษา ผู้ใต้บังคับบัญชาใน
ด้านต่างๆเป็นไปอย่างเสมอภาคไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพศ 
ศาสนา เชื้อชาติ    

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ในการดําเนินการท่ีเกี่ยวกับบุคลากร
ท้ังหมดจะใช้วิธีการประชุมหาข้อสรุปท่ีเป็นข้อตกลงร่วมกันเป็น
แนวทางปฏิบัติ 

แผนการดําเนินประจําปี
ของหน่วยงาน 
 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงาน 
 
การสํารวจความต้องการ
ผู้ใช้บัณฑิตของนักศึกษา 
 
ผลการดําเนินประจําปีของ
หน่วยงาน 
 
การเปิดเผยข้อมูลในการ
ดําเนินงานด้านต่างๆของ
หน่วยงาน 
 
การวางแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 
 
การปรับปรุงหลักสูตรของ
หน่วยงาน 
 
การมอบหมายภาระหน้าท่ี
ของหน่วยงาน 
 
กฎระเบียบสําหรับการ
ปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานต้อง
ยึดถือในการปฏิบัติงาน 
 
การประชุมหน่วยงาน 
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ข้อท่ี  ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
7         ผู้บริหารได้นําผลการประเมินผู้บริหารระดับภาควิชาและสาํนักงาน

ไปปรับปรุงการบริหารงาน โดยในปีการศึกษา............มีการปรับปรุงดังนี้ 
   1. 
   2. 
   3.    

การพัฒนาปรับปรุงท่ีเป็น
ผลมาจากการประเมิน
ผู้บริหาร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาหนว่ยงานสู่หน่วยงานเรียนรู ้ 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อ 3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมการเรียนรู้ ซ่ึงต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียน โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ใน
สถาบันซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ 
การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดีย่ิงข้ึน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
/คณะ/มหาวิทยาลัย อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

2. กําหนดบุคคลกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ
ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพรไ่ปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ี
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge)  

5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรอืปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร(explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป็น
แนวทางปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
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 
 
สิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนนิการ : 

1. กําหนดประเด็นความรู้ท่ีจะดําเนินการจัดการความรู้อย่าง 2 ประเด็น คือ ด้านการผลิตบัณฑิต และการ
วิจัย และประเด็นความรู้นั้นควรส่งเสริมให้บรรลุตามแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานและคณะ 

2. กําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีมีประสบการณ์ในประเด็นความรู้และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความจาก
ประสบการณ์ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดภายในกลุ่ม 

3. รวบรวมความรู้ในประเด็นท่ีกําหนดในข้อ 1 จากแหล่งอ่ืนๆ และสรุปรวมกับความรู้ท่ีได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดพิมพ์เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดี (good practices) เป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่
ภายในกลุ่ม 

       4.    กําหนดให้บุคลากรภายในกลุ่มทดลองนําวิธีปฏิบัติท่ีดีไปปรับใช้และประเมินผล 
 



 124

 

 
ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน : 
 
ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1     หน่วยงานมีการกําหนดประเด็นและเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ี

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และมุ่งสู่อัตลักษณ์ของหน่วยงานโดยการประชุมของ
หน่วยงานโดยสรุปประเด็นในการจัดการความรู้ดังน้ี 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
        ………………………………..…………………………………… 
2. ด้านการวิจัย 
       ……………………………………….……………………………. 

สรุปผลการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน
ประจําปีการศึกษา
............... 

2          หน่วยงานได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยตามประเด็นความรู้จํานวน 2 กลุ่ม 

1. กลุ่มด้านการผลิตบัณฑิตประกอบด้วยคณาจารย์จํานวน        
.............คน 

2. กลุ่มด้านการวิจัยประกอบด้วยคณาจารย์และนักวิจัย(ถ้ามี) จํานวน 
............คน 

สรุปผลการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน
ประจําปีการศึกษา
............... 

3          หน่วยงานมีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะจากผู้ประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) ท่ีมีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและด้านวิจัยโดยจัด
ประชุมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนดในข้อ 2   

สรุปผลการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน
ประจําปีการศึกษา
............... 

กําหนดประเด็นความรู้ท่ีจะจัดการ 

กําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะทําให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม 

จัดให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ภายในกลุ่มเป้าหมาย 

ในประเด็นความรู้ท่ีกําหนด 

ความรู้จากแหล่งอ่ืนๆใน
ประเด็นความรู้ท่ีกําหนด 

รวบรวมจัดพิมพ์เป็นแนวทางปฏิบัติท่ี
ดี (Good Practices) 

ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายตาม
ตามแผนกลยุทธ์และอัตลักษณ์ 

เผยแพร่ภายในกลุ่มและนําไปปฏิบัต ิ

ประเมินผลและนําผลไป 
แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
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ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
4          มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นท่ีกําหนดจากการผู้มีประสบการณ์ตรง

จากการจัดประชมุเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแหล่งความรู้อ่ืนๆสรุปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีและพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) เผยแพร่ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มท่ีกําหนด 
 

สรุปผลการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน
ประจําปีการศึกษา
............... 

5        กลุ่มเป้าหมายได้มีการนําแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีได้ตามประเด็นความรู้ท่ีได้
จากข้อ 4 มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และมีการประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข 
และนําผลไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมายด้วยกัน 

สรุปผลการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน
ประจําปีการศึกษา
............... 
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง : 
 

สรุปผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา........................ 
ภาควิชา......................................................................... 

                                      ด้าน      การผลติบัณฑิต      การวิจัย        การบริการทางวิชาการแก่สังคม             
                                                     อ่ืนๆ.............................................................................. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ............................................................................................................. 
หัวข้อประเด็นความรู้
...................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
................ 
เป้าหมาย :  ในการจัดการความรู้ตามประเด็นท่ีกําหนด มีเป้าหมายดังนี้ 

1. …………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………….. 

 
สนับสนุนแผนกลยุทธ์พัฒนาหน่วยงานในประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
........................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................
................. 
 
รายชื่อบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย : 
           บุคลากรกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนรู้เรียนรู้ ได้แก่บุคลากรด้าน ....................................จํานวน 
......................คน 
ตามรายชื่อดังนี้ 

  
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ลายเซ็น 

1    
2    
3    
4    
5    

สรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มเป้าหมาย : ( มีเอกสารรายละเอียดประกอบ) 
              จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แนวทางปฏิบัติท่ีดีจากผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ได้
ดังต่อไปนี้ 

a. …………………………………………………………………………………………………………. 
b. ………………………………………………………………………………………………………… 
c. ………………………………………………………………………………………………………… 
d. ………………………………………………………………………………………………………… 
e. ………………………………………………………………………………………………………… 
f. ………………………………………………………………………………………………………….. 
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สรุปผลรวมจากการศึกษาแนวทางปฏิบัติจากแหล่งความรู้อื่นๆและจากประสบการณ์ตรง  (ดังเอกสาร
รายละเอียดท่ีแนบ) 
               จาการศึกษาประเด็นความรู้จากแหล่งความรู้อ่ืนและความรู้จากประสบการณ์สามารถสรุปแนวทาง
ปฏิบัติท่ีได้ดังน้ี 

1. ………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………………. 
5. ………………………………………………………………………………………………………….. 
6. ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
สรุปผลการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานจริงของกลุ่มเป้าหมาย : (ควรมีเอกสารประกอบ) 

 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ลักษณะการนําไปใช้จริง ผลท่ีได้รับ แนวทางการพัฒนา/

การปรับปรุงแก้ไข 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

 
 

                                    
                                                  ……………………………………………………….....  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                 (...................................................................) 
                                                ....................................................................... หัวหน้าภาควิชา/สล. 
                                                (.....................................................................)   
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 การใชส้ารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   
  
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจท่ีสอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับหน่วยงาน เป็นระบบท่ีใช้งานได้ท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับหน่วยงาน เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน ท้ังนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งาน
โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
        ข้อมูล (Data)   หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสาระต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ อาจเป็นตัวเลขหรือข้อความ
ท่ีเกิดข้ึนจาก การ ดําเนินงาน หรือท่ีได้จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ข้อมูลเหล่านี้ ยังไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในการ
ตัดสินใจได้ทันที จะนําไปใช้ได้ก็ต่อเม่ือผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว  
         สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลท่ีได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น หา
ค่าเฉลี่ย หรือใช้ เทคนิคข้ันสูง เช่นการวิจัยดําเนินงาน เป็นต้น เพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลท่ัวไปให้อยู่ในรูปแบบท่ี
มีความสัมพันธ์ หรือ มีความเกี่ยว ข้องกัน เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ 
สารสนเทศ ประกอบด้วยข้อมูล เอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปท่ีมีความหมาย 
สารสนเทศไม่ใช่จํากัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
         ระบบสารสนเทศ ( Information System หรือ IS) หมายถึง งานประยุกต์คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมที่ทําหน้าท่ีรับข้อมูล (input) แล้วนํามาประมวลผล (process) ให้เป็นสารสนเทศ (information) ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่การใช้งาน    
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดแหล่งท่ีมา ผู้รับผิดชอบของข้อมูลสารสนเทศ สําหรับการบริหารงานตามพันธกิจกิจและแผน
กลยุทธ์พัฒนาหน่วยงาน 

2. มีการนําข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานหรือจากระบบสารสนเทศของ คณะหรือมหาวิทยาลัยมาใช้
ตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน เช่น การบริหารจัดการและการเงิน และสามารถนํามาใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ  

3.  มีการประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยหรือคณะภายในหน่วยงาน 
4. มีการวิเคราะห์การประเมินตามข้อ 3 และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงต่อมหาวิทยาลัยหรือ

คณะ 
5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

 
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 
 
สิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนนิการ : 

1. กําหนดและวางแผนเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการหน่วยงาน  
2. ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและตัดสินใจ 
3. ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรผู้ใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและเสนอหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
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ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน : 
 

ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1        หน่วยงานมีการวางแผนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้เป็น

สารสนเทศเพื่อการบริหารให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและแผนกลยุทธ์
พัฒนาหน่วยงานโดยใช้ข้อมูลจากการดําเนินงานของหน่วยงาน ระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยและของคณะ  
 

แผนการเก็บและใช้ข้อมูล
สารสนเทศสําหรับการ
บริหารงานของหน่วยงาน 
 

2       หน่วยงานได้นําข้อมูลสารสนเทศจากข้อ 1 ไปใช้ในการควบคุม 
ติดตามและประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน  
 

ข้อมูลประกอบการบริหาร
ของหน่วยงาน 
การประชุมหน่วยงาน 

 3       หน่วยงานมีการประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยและของคณะของหน่วยงาน 
 

สรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

4        หน่วยงานทําการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ 3 เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและคณะต่อไป 
 

สรุปปัญหาการใช้ระบบ
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยของ
หน่วยงาน 

5 หน่วยงานมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก เช่น 
ข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประกันคุณภาพ การรายงานผลการดําเนนิงาน
ตามภารกิจ เป็นต้น 

รายการข้อมูลท่ีส่งผ่าน
เครือข่ายภายนอกของ
หน่วยงาน 

ข้อมูลจากการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน 

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศของคณะ 
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของหน่วยงาน 

ใช้ในการบริหารจัดการตามพันธ
กิจ การดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และการประกันคุณภาพ 

การส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายภายนอก 

การประเมินความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศของ 
คณะหรือมหาวิทยาลัย 
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง : 
รายการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ชื่อหน่วยงาน.................................................................. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ภารกิจ ชื่อข้อมูลสารสนเทศ 

(ตัวชี้วัด) 
ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

 
ช่วงเวลาการเก็บและ 

วิเคราะห์ข้อมูล 
ช่วงเวลาใช้ข้อมูล

สารสนเทศ 
ผู้ใช้สารสนเทศ ลักษณะการใช้ข้อมูล

สารสนเทศ 
       
       
       

การดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

       
       
       

การผลิตบัณฑิต. 
. 

       
       
       

งานวิจัย 

       
       การบริการทาง

วิชาการ        
       การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม        

 
หมายเหตุ ลักษณะการใช้ข้อมูลสารสนเทศอาจให้เป็นสัญญาลักษณ์ เช่น (1)เพื่อการวางแผน (2)เพื่อการติดตามตรวจสอบ (3)เพื่อการประเมินผลดําเนินงานหรือโครงการ  (4) เพื่อการตัดสินใจ 
เป็นต้น  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเป็นมูลเหตุของความเสี่ยง (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น 
ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความ
คุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับท่ียอมรับได้และ
ควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณป์ัญหาล่วงหน้าและโอกาสท่ีจะเกิด เพ่ือป้องกัน
หรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบงานต่างๆ มีความ
พร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน
ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารหน่วยงานและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

                   - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี ) 
                   -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
                   - ความเสี่ยงด้านนโยบาย ระเบียบ ขอ้บังคับ  
                   - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร 
                       งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  
                   - ความเสี่ยงด้านด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์ 
                     และบุคลากร 

              - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
                   -  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 
      3.   มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
      4.   มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
      5.   มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อท่ีประชุมหน่วยงานและคณะฯ  
               เพ่ือพิจารณาอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะฯและท่ีประชุมหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 
หมายเหตุ : 
       คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบปีการประเมิน ท่ี
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความ
ม่ันคงทางการเงนิของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือการจัดการกับความเสี่ยง 
หรือปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 
       ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงท่ีให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศกึษา คณาจารย์ บุคลากรใน
หน่วยงาน ท้ังๆท่ีอยู่ในวิสัยท่ีหน่วยงานสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ 
แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยง  หรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์
ดังกล่าว 
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2.   สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3.  สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตร หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบนัท่ีเรียนอยู่อย่างรุนแรง 

                  หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนประเมินเป็น
ศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกล่าวข้างต้น 
                  การไม่เข้าข่ายท่ีทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 

1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงท่ีทําให้เกิดเร่ืองร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ(การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงท่ีลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได้กําหนดไว้

ล่วงหน้า 
 

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 

 
สิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนนิการ : 

1. ตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
2. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนดังนี้ 

 
 

วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 

ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดลําดับความเสี่ยง 

คู่มือบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย 

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับ 
ความเสี่ยงสง และดําเนินการตามแผน 

ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
และรายงานต่อท่ีประชุมหน่วยงานและคณะฯ 

นําข้อเสนอแนะของท่ีประชุมหน่วยงานและคณะ
ไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หรือปรับแผน
บริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณปีต่อไป 
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ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน: 
 

ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1        หน่วยงานมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีประกอบด้วย

ผู้ท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ 
 

คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 

2     ในปีงบประมาณ ..................คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานทําการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความ
เสี่ยงจํานวน ...............ด้าน คือ (อย่างน้อย 3 ด้าน) 

1. ความเสี่ยงด้าน
....................................................................................... 

2. ความเสี่ยงด้าน
....................................................................................... 

3. ความเสี่ยงด้าน
........................................................................................ 

แผนบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน
ประจําปีงบประมาณ
................... 

3       คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้ทําการประเมินโอกาส
และกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ดังน้ี 
       1. 
       2. 
       3. 
       4.    
 

แผนบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน 

4    หน่วยงานได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
     1. 
     2. 
     3. 
 

แผนบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน 

5    หน่วยงานได้มีการติดตามผลการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ
ผู้รับผิดชอบในท่ีประชุมหน่วยงาน และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะ
เม่ือสิ้นปีงบประมาณเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
 

การประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงและ
ข้อเสนอแนะของ
ประชุมหน่วยงาน 
เอกสารประชุม
หน่วยงาน 

6      หน่วยงานได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมหน่วยงาน
และคณะมาทําการปรับปรุงแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป ดังน้ี   
...................................................................... 

การปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยง 
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ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง 
ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ปีงบประมาณ ............... (เอกสารทําเพิ่มจากแบบฟอร์มมหาวิทยาลัย) 

ด้านการปฏิบัติงาน ……………………………ของ(ชื่อหน่วยงาน)........................................    
 
ผู้วิเคราะห์.............................................................................ตําแหน่ง.......................................   (ว/ด/ป)......................... 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

เป้าหมาย ความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 
หลักการ  
     การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของสถาบันอุดมศึกษา
จะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน(สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต 
ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงการศึกษาๆของนักศึกษา รายได้จากงานวิจยั บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ 
ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินท่ีสะท้อนความต้องการใช้เงินเพ่ือการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปีของสถาบนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น 
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดต่อจํานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจํานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายท่ีสถาบันใช้สําหรับการผลิตบัณฑิต
ต่อหัว จําแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ท้ังหมดของสถาบันหลังหักงบ (ค่าใช้จ่าย)ดําเนินการท้ังหมด งบประมาณในการ
พัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณท่ีประหยัดได้หลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจอย่าง
ครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันท่ีเน้นถึงความโปร่งใส 
ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ตัวบ่งชี้   จํานวน   1  ตัวบ่งชี้  คือ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกล
ยุทธ์ทางด้านการเงินซ่ึงเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้
สามารถดําเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ท้ังจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
อ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายได้ทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มี
ระบบตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ 
โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของหน่วยงานได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
2. มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ

บุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อท่ีประชุมหน่วยงานและคณะอย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง 
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคง

ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
7. ผู้บริหารหน่วยงานมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

หมายเหตุ : แผนกยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของหน่วยงานท่ี
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกล
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ยุทธ์ของหน่วยงาน หน่วยงานควรประเมินความต้องการที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์แต่ละกล
ยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีต้องการใช้ ซ่ึงจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาท่ีหน่วยงานใช้ในการดําเนินการให้แผนกลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
ท่ีมาของเงินทุนท่ีต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงนิทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือ
หน่วยงานจะต้องระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆอีกเพ่ิมเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลา
ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 
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  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
             7 ข้อ 

 
 
สิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนนิการ 

1. จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์พัฒนาหน่วยงาน 
2. จัดทํางบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องแผนปฏิบัตกิารประจําปี  
3. จัดทํารายงานทางด้านการเงินเสนอท่ีประชุมหน่วยงานและรายงานคณะ 
4. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางด้านการเงินของหน่วยงาน 
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ตัวอย่างแสดงความสอดคล้องแผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
แผนกลยุทธ์สําหรับพัฒนาหน่วยงาน 

วิสัยทัศน์  ............................................................................................... 
ปีงบประมาณ/เป้าหมายตัวชี้วัด/งบประมาณ 

2555 2556 …….. 2562 
 

ประเด็นยุทธ์
ศาสตร์ 

 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการหรือ

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 
        

   
 
 
1,500,000 

 

  
 
 
1,600,000 

  
 
 

1,450,000 

  
 
 
2,000,000 

1.การบริหารเชิง
รุก 

เป้าประสงค์ที่1.1 ……..……………. 
 ตัวชี้วัด............................................... 
  กลยุทธ์ที่
1.1.1................................... 
    -โครงการ/กิจกรรม
......................... 
   - โครงการ/กิจกรรม ……………..  
   -โครงการ/กิจกรรม …………….. 
 กลยุทธ์1.1.2 ................................... 
    -โครงการ/กิจกรรม………........... 
    -โครงการ/กิจกรรม……………… 
เป้าประสงค1์.2................................. 
ตัวชี้วัด……………………………. 
   กลยุทธ์ 1.2.1 ................................ 
     -โครงการ/กิจกรรม……….......... 
     -โครงการ/กิจกรรม..................... 

  
500,000 

  
700,000 

  
600,000 

  
400,000 

รวมงบประมาณสําหรับยุทธศาสตร์บริหารเชิงรุก  2,000,000  2,300,000  2,050,000  2,400,000 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ปีงบประมาณ รายการ 

2555 2556 ….. 2562 
1. แหล่งที่มาของรายได้ 

1.1 งบประมาณแผนดิน 
1.2 งบประมาณรายได้ 

- ค่าลงทะเบียน 

- ค่าบริการทางวิชาการ 

- อื่นๆ......................... 

    

รายได้รวม     
2. งบประมาณดําเนินการ 

2.1 ค่าใช้จ่ายประจํา 
2.2 งบสําหรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

- การบริหารรุก 

 
 
 

2,000,000 

 
 
 

2,300,000 

 
 
 

2,050,000 

 
 
 

2,400,000 

- การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- การวิจัย 

- การบริการทางวิชาการ 

-  

    

รายจ่ายรวม     

คงเหลือ(รายได้รวม – รายจ่ายรวม)     
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ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนินงาน : 
 

ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1        หน่วยงานได้จัดทําแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินโดยพิจารณาจาก

รายรับ รายจ่ายประจําของหน่วยงานและการจัดสรรเงินสําหรับทํา
โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
 

แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
แผนกลยุทธ์ทางด้าน
การเงินของหน่วยงาน 
 

2         หน่วยงานมีแหล่งของทรัพยากรด้านการเงินสําหรับใช้ในการ
ดําเนินงานเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจและพัฒนาหน่วยงาน  2 แหล่ง คือ 
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้  จากงบประมาณท้ัง สอง
แหล่งหน่วยงานจะนํามาจัดสรรเพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามพันธกิจและ
พัฒนาหน่วยงาน พร้อมท้ังมีการวางแผนการใช้เงินตามช่วงเวลาต่างๆ
เพ่ือการตรวจสอบการดําเนินงานและการใช้เงินให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 

แผนกลยุทธ์ทางด้าน
การเงินของหน่วยงาน 
 

3         หน่วยงานมีการจัดทํางบประมาณประจําปีท้ังงบประมาณแผนดิน
และงบประมาณจากเงินรายได้เพ่ือใช้ในดําเนินงานตามพันธกิจการ
พัฒนาหน่วยงานตามแผนกลยุทธ์ และการพัฒนาบุคลากรซ่ึงเป็น
ทรัพยากรท่ีสําคัญของหน่วยท่ีจะทําให้หน่วยงานสามารถพัฒนาให้
บรรลุตามเป้าหมาย 
 

งบประมาณประจําปีของ
หน่วยงาน 

4 
 
 

 

     หน่วยงานมีการจัดทํารายงานทางการเงินตามระบบ 3 มิติ เพ่ือ
รายงานต่อท่ีประชุมหน่วยงานและคณะ  2 ครั้ง คอื  กลาง
ปีงบประมาณ และสิ้นปีงบประมาณ 

รายงานทางการเงินท่ี
เสนอต่อท่ีประชุม
หน่วยงาน 
รายงานการประชุม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5     หน่วยงานมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆทั้ง ค่าใช้จ่ายประจํา และ
ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาหน่วยงาน และวิเคราะห์แนวโน้มของรายได้ท่ี
หน่วยงานคาดว่าจะได้รับและรายได้สะสมหน่วยงานเพ่ือวิเคราะห์ความ
ม่ันคงทางการเงนิของหน่วยงาน ท้ังในท่ีประชุมทีมผู้บริหารและการ
ประชุมหน่วยงาน 
 

รายงานท่ีประชุมของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ของหน่วยงาน 

6      การใช้เงินของหน่วยเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา
หน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ เช่น งานการเงิน
ของคณะ งานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย สํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.)ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอก 
 

 

7         หัวหน้าหน่วยงานทําการตรวจสอบการใช้เงินตามแผนการใช้เงิน 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยพิจารณาจากรายงานทางการเงิน และ  
มีการนํารายงานทางการเงินมาใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ เช่น 
การปรับโครงการ/กิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ .................... เป็นต้น 

รายงานท่ีประชุมของ
หน่วยงานหรือทีมบริหาร
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวอย่างอย่างเอกสารอา้งอิง : 
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน ปีงบประมาณ......................... 

หน่วยงาน........................................................................ 
 

1. การวิเคราะห์สัดส่วนและประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ                                                                       
หน่วย :  ล้านบาท 
 
ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและสัดส่วนค่าใช้จ่าย 

หมวดค่าใช้จ่าย งบประมาณ การเบิกจ่าย
จริง 

สัดส่วน
ค่าใช้จ่าย 

ผลต่าง ร้อยละของ
ผลต่าง 

1.1 ค่าใช้จ่ายประจํา 
1.1.1 เงินเดือน 
1.1.2 ค่ากระแสไฟฟ้า 
1.1.3 ค่าตอบแทน 

     

ค่าใช้จ่ายประจํารวม      
1.2 ค่าใช้จ่ายพัฒนาตามแผนกลยุทธ์  

1.2.1 การบริหารจัดการ 
1.2.1.1 การพัฒนาบุคลาการ 

1.2.2 การผลิตบัณฑิต 
1.2.3 การวิจัย 
1.2.4 การบริการวิชาการ 

     

ค่าใช้จ่ายพัฒนารวม      
ค่าใช้จ่ายรวม      

 
ตัวอย่างกราฟแสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

สัดสวนคาใชในการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2553

83%

17%

คาใชจายประจํา

คาใชจายตามแผนกลยุทธ
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สัดสวนคาใชจายประจําปงบประมาณ 2553

67%

13%

20%

เงินเดือน

คากระแสไฟฟา

คาตอบแทน

 

สัดสวนคาใชจายดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
 ปงบประมาณ 2553

34%

49%

10%
7%

พัฒนาการบริหารจัดการ

พัฒนาการผลิตบัฑิต

พัฒนางานวิจัย

พัฒนาการบริการวิชาการ

 
 

2. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลผลิต 
 
2.1 ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการคํานวณค่าใช้จ่ายรวมต่อนักศึกษาและค่าใช้จ่ายต่อการผลิตบัณฑิต 

ระดับการศึกษา รายการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม ค่าใช้จ่ายรวม
จากตารางท่ี 1 

ค่าใช้จ่ายรวม
ต่อนักศึกษา 

จํานวนนักศึกษา      

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2553 
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2.2 มูลค่าทรัพย์สินถาวร ( ครุภัณฑ์) 
 

ลําดับ รายการครุภัณฑ์ มูลค่าคงเหลือหลังหักค่า
เสื่อมราคา (บาท) 

จํานวน
นักศึกษาจาก
ตารางท่ี 2 

ทรัพย์สินถาวร
ต่อนักศึกษา 

   
   
   
   
   
   

   

   
   
   
   

   

   
   

  

รวม    
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
หลักการ 
     ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน โดยต้องครอบคลุมท้ังปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดข้ึน หน่วยงานจะต้อง
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิด
นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน 
 
ตัวบ่งชี้     จํานวน  1  ตัวบ่งชี้ คือ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศกึษาภายในเป็นภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ซ่ึงสถาบันต้องสร้างระบบและ
กลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และ
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการวัดผล
สําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
                  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ท้ังนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ม่ันใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้บริหารหน่วยงาน 
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ  2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อคณะตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีขอ้มูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

5. มีการนําเอาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี ้

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรมร่วมกัน 
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9. มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึนและเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  4 หรือ 5  หรือ 6 

ข้อ  

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
             9 ข้อ 

 
สิ่งที่หน่วยงานต้องดําเนนิการ : 

6. กําหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
7. กําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
8. มีแผนพัฒนาคุณภาพท่ีสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์พัฒนาหน่วยงาน 
9. ทําวิจัยหรือสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (good practices) ด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
10. มีระบบสารสนเทศ(ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ) ที่สามารถนํามาใช้ในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
ตัวอย่างการเขียนผลการดําเนนิงาน : 
 
ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารประกอบ 
1       หน่วยงานมีระบบประกันคุณภาพท่ีมีกระบวนการ เริ่มจากการวางแผน 

การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินผลและการพัฒนาปรับปรุง 
จํานวน ...... องค์ประกอบ .........  ตัวบ่งชี้ โดยเป็นตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงานจํานวน ..........ตัวบ่งชี้ ซ่ึงสอด คล้องกับคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาของ สกอ.  และพันธกิจของหน่วยงาน  มีผู้ช่วยฝ่าย
...........................เป็นผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพและมีตัวแทนของ
หน่วยงานไปเป็นคณะกรรมการดําเนินงานและสร้างเครือข่ายด้านประกัน
คุณภาพภายในของคณะ 

คู่มือการดําเนินด้าน
ประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน 
 
คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ 

2       ผู้บริหารหน่วยงานได้กําหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือเป็น
ทางในการดําเนินงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน และมีผู้ช่วยฝ่าย
..............................เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวม ประสานงาน ประเมินผล
และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง นําเสนอผู้บริหารหน่วยงาน 

นโยบายด้านประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน 
 

3     ผู้บริหารหน่วยงานได้กําหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงานโดยความ
เห็นชอบของท่ีประชุมหน่วยงาน เพ่ือใช้วัดคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค์ครบท้ัง
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต โดยแต่ละตัวชี้วัดจะมีเกณฑ์ท่ีใช้กํากับ
เพ่ือใช้วัดคุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้ และเป็นเกณฑ์ท่ีนําไปสู่การ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

คู่มือการดําเนินด้าน
ประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน 
  

4      หน่วยงานได้มีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพครบถ้วนตาม
กระบวนการ PDCA และมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) 
ประจําปี ตามระบบท่ีกําหนด  และนําเสนอคณะตามเวลาท่ีกําหนด  และนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาต่อไป 

รายงานการประเมิน
ตนเองของหน่วยงาน 
แผนพัฒนาคุณภาพของปี
ท่ีผ่านมา 
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ข้อท่ี ผลการดําเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5. หน่วยงานได้นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย เฉพาะ

องค์ประกอบท่ี 1 มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการทํางานตามแผนกล
ยุทธ์โดยมอบให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนําผลการประเมินและข้อข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง แผน ปฏิบัติการประจําปี
และวิธีการดําเนินงาน เพ่ือให้ให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้
ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

แผนพัฒนาคุณภาพของปี
ท่ีผ่านมา  
ผลการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ 

6       หน่วยงานใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย/คณะ และของ
หน่วยงานเพ่ิมเติม ในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพท้ัง 9 
องค์ประกอบ และในการเก็บข้อมูลในส่วนของการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน  
 

ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย/คณะ และ
ภาควิชา(ถ้ามี) 
 

7    หน่วยงานได้ดําเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษามีส่วนร่วมและให้ข้อมูลในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานดังนี้ 

1. ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษาเข้าร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือ
พัฒนาหน่วยงาน 

2. ผู้ใช้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรมร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตท่ีจบ
การศึกษามีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร และวิธีการเรียนการสอน 

4. สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน 
อุปกรณ์ ห้องเรียน และสิ่งแวดล้อมท่ีอ้ืออํานวยต่อการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 

5. สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการทีห่น่วยงาน
เป็นผู้ให้บริการ 

กระบวนจัดทําแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 
การแต่งต้ังกรรมการ
พิจารณาหลักสูตร 
ผลการสํารวจความพึง
พอใจผู้ใช้บัณฑิตของ
ภาควิชา 
ผลการสํารวจความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอน 
และสิ่งแวดล้อม 
ผลการสํารวจความพึง
พอใจผู้รับบริการทาง
วิชาการท่ีหน่วยงานจัดข้ึน 
 

8         หน่วยงานมีเครือข่ายด้านประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายใน
คณะในรูปของคณะกรรมการดําเนินการด้านประกันคุณภาพของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มีการประชุมและการจัดสัมมนาร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการดําเนินด้านประกันคุณภาพร่วมกันภายในคณะ  
 

คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการ
ด้านประกันคุณภาพของ
คณะ 
เอกสารการ
ประชุมสัมมนาด้าน
ประกันคุณภาพของคณะ  
 

9       หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีด้านประกันคุณภาพ คือ ................... 
..................................และงานวิจัยด้านประกันคุณภาพ คือ....................ท่ี
หน่วยงานพัฒนาข้ึน ซ่ึงหน่วยงานอ่ืนได้นําไปใช้ประโยชน์   

หลักฐานแนวทางปฏิบัติท่ี
ดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน 
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ตัวชี้วัดที่ 9.10.1 การสง่รายงานการประเมินตนเอง 
  
คําอธบิายตัวบ่งชี้  การส่งรายงานประเมินตนเอง แสดงถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานของหน่วยงาน ดังน้ัน
วัตถุประสงค์ของตัวบ่งชี้จึงใช้วัดประสิทธิภาพของการดําเนินงานให้ตรงกับกําหนดเวลาท่ีหน่วยงานต้นสังกัดกําหนด 
  
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ส่ง SAR เกินกําหนดระยะเวลาที่กําหนด 4 วัน 
2. ส่ง SAR เกินกําหนดระยะเวลาที่กําหนด 3 วัน 
3. ส่ง SAR เกินกําหนดระยะเวลาที่กําหนด 2 วัน 
4. ส่ง SAR เกินกําหนดระยะเวลาที่กําหนด 1 วัน 
5. ส่ง SAR ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดาํเนนิงาน 

ตามข้อ 1 
มีการดําเนินงาน 

ตามข้อ 2 
มีการดําเนินงาน 

ตามข้อ 3 
มีการดําเนินงาน 

ตามข้อ 4 
มีการดําเนินงาน 

ตามข้อ 5 
 
ข้อมูลการดําเนินงาน : 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก 
     1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2548 

 
 

หน้า ๗ 
เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง                 ราชกิจจานุเบกษา                     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
           โดยทีเ่ป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรีทีใ่ช้ในปัจจุบัน 
ให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึง 
ของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการดําเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ออกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘” ดังต่อไปนี้ 
                ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ี เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘” 
                ๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสตูรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่
และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
                 ๓. ให้ยกเลกิ 
                     ๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๒” ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                     ๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
ระดับต้น พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                     ๓.๓ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
ระดับวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                     ๓.๔ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
ระดับวิชาชีพ (ต่อเน่ือง ๒ ปี) พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                 ๔. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มุ่งให้มีความสมัพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ 
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หน้า ๘ 

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง                  ราชกิจจานุเบกษา                       ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
 
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาน้ัน ๆ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสาร 
กับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี รวมท้ังให้เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม 
              ๕. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค 
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ 
การศึกษาภาคปกติ 
                    สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง 
ดังน้ี 
                   ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
                   ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 
                    สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบ
การศึกษานั้นรวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
               ๖. การคิดหน่วยกิต 
                     ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
                    ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาค 
การศึกษาปกติ ให้มคี่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
                    ๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาค 
การศึกษาปกติ ให้มคี่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
                    ๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา 
ทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กับ ๑ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 
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             ๗. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
                   ๗.๑ หลักสูตรปริญญาตร ี(๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
                   ๗.๒ หลักสูตรปริญญาตร ี(๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ปี 
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
                   ๗.๓ หลักสูตรปริญญาตร ี(ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ 
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๘ 
ปีการศึกษา สาํหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
                    ๗.๔ หลักสตูรปริญญาตร ี(ต่อเน่ือง) ให้มจีํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
                             หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะต้องถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรี 
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ัน ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุ 
คําว่า “ต่อเน่ือง” ในวงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตร 
                      ทั้งน้ี ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ัน 
                ๘. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด 
วิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังน้ี 
                    ๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู ้สามารถคิด
อย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคณุธรรม ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต
และดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
                       สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุม่วิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
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ภาษา และกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของวิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มจีํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
                            อน่ึง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปรญิญาตร ี (ต่อเนื่อง)   อาจได้รับ 
การยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งน้ี 
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมือ่นับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติม 
ในหลักสูตรปริญญาตร ี(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
                   ๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ 
วิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม 
ดังน้ี 
                           ๘.๒.๑ หลักสูตรปรญิญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
                           ๘.๒.๒ หลักสูตรปรญิญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ หน่วยกิต 
                           ๘.๒.๓ หลักสูตรปรญิญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มจีํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา 
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต 
                           ๘.๒.๔ หลักสูตรปรญิญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ 
รวมไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต 
                           สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู่หรือ
วิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโท ต้องมี
จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจํานวนหน่วยกิ
ตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต 
                    ๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเอง 
ถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสตูรระดับปริญญาตรีโดยให้ม ี
จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
                           สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัด 
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มาตรฐานได้ ทัง้น้ี นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
            ๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัด 
การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน ซึง่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า ๕ คน 
และในจํานวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย ๒ คน ทั้งน้ี อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสูตร 
จะเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
            ๑๐. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
                 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตร ี(๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็นผู้สําเร็จ 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
                 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตร ี(ต่อเน่ือง) จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับ 
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
            ๑๑. การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ 
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียน 
ได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา และจะ
สําเร็จการศึกษาได้ดังน้ี 
                  ๑๑.๑ หลักสตูรปริญญาตร ี(๔ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน 
เรียนไม่เต็มเวลา 
                  ๑๑.๒ หลักสตูรปริญญาตร ี(๕ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน 
ไม่เต็มเวลา 
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                  ๑๑.๓ หลักสตูรปริญญาตร ี(ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาค 
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
                  ๑๑.๔ หลักสตูรปริญญาตร ี(ต่อเน่ือง) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน 
ไม่เต็มเวลา 
                   สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหน่วยกิต 
แตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ 
การศึกษา ทั้งน้ี ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
            ๑๒. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล 
เกณฑ์ขั้นตํ่าของแต่ละรายวิชา และเกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบตาม 
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปรญิญาตร ี
                     สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากน้ีจะต้อง 
กําหนดให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 
              ๑๓. ช่ือปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
และอักษรย่อสาํหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาน้ันในกรณทีี่ 
ปริญญาใดยังมไิด้กําหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไมม่ีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ให้ใช้ช่ือปริญญาตาม 
หลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
              ๑๔. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ 
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 
                     ๑๔.๑ การบริหารหลักสูตร 
                     ๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
                     ๑๔.๓ การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
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                  ๑๔.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
           ๑๕. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการ 
ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองทุก ๕ ปี 
            ๑๖. ในกรณทีี่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ 
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณาและให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 
 
                                                         ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                                                                            อดิศัย โพธารามิก 
                                                              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หน้า ๑๔ 
เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง                  ราชกิจจานุเบกษา                       ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
           โดยทีเ่ป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ในปัจจุบัน 
ให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการ
รับรองวิทยฐานะ และเพ่ือใหก้ารบริหารงานด้านวิชาการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะน้ัน อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังต่อไปนี้ 
           ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘” 
           ๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลัง 
ปริญญาตร)ี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และ 
ระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสตูรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
          ๓. ให้ยกเลิก 
              ๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับประกาศนียบัตร 
บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๓” ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ 
              ๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๒” ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
         ๔. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
             ๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงมุ่งให้มี 
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพ 
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ให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น และ 
ควรเป็นหลักสตูรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
                อน่ึง ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ 
หลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
                ๔.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสมัพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ 
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้
ใหม่ได้อย่างมีอิสระรวมทั้งมคีวามสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยง
และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
             ๕. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิด 
การศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้ 
กับการศึกษาภาคปกติ 
              สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังนี้ 
ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
               ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 
               สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษาน้ัน 
รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
              ๖. การคิดหน่วยกิต 
                  ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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              ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
ปกติ ให้มีค่าเทา่กับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
              ๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
ปกติ ให้มีค่าเทา่กับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
              ๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา 
ทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 
              ๖.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 
ปกติ ให้มีค่าเทา่กับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
              ๖.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
         ๗. โครงสร้างหลักสูตร 
             ๗.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
             ๗.๒ ปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
                   แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังน้ี 
                         แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่
นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
                         แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และ 
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
                         แผน ข เป็นแผนการศกึษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ 
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
             ๗.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ 
และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 
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                  แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาทีเ่น้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด 
ความรู้ใหม ่สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน 
เพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสมัฤทธ์ิตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังน้ี 
                       แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาทีส่าํเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
๔๘ หน่วยกิต 
                       แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาทีส่าํเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
๗๒ หน่วยกิต 
                       ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ 
คุณภาพเดียวกัน 
                  แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาทีเ่น้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง 
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 
                       แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาทีส่าํเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
                       แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาทีส่าํเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
                       ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ 
คุณภาพเดียวกัน 
            ๘. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิต 
รายวิชา หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งน้ี นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบ 
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน 
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
            ๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัด 
การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า ๑ 
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หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากน้ีอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องทําหน้าที่ 
เป็นอาจารย์ประจําตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหน่ึงหลักสูตรใดเท่าน้ัน และต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
             ๙.๑ ปริญญาโท 
                   ๙.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒ ิ
ปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๓ คน 
                   ๙.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
                            ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มใิช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา 
เพ่ือรับปริญญา 
                            ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการ 
ทําวิจัยที่มิใช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
                   ๙.๑.๓ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา 
ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
                   ๙.๑.๔ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการ
ทําวิจัยที่มิใช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
           ๙.๒ ปริญญาเอก 
                  ๙.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรมคีุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย ๓ คน 
                  ๙.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
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                            ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มใิช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ 
ปริญญา 
                            ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการ 
ทําวิจัยที่มิใช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
                   ๙.๒.๓ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา 
ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่สว่นหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
                   ๙.๒.๔ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ 
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
             ๙.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จํานวนและคุณสมบัติของ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ ๙.๑.๑ และ ๙.๑.๔ โดยอนุโลม 
       ๑๐. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
             ๑๐.๑ อาจารย์ประจํา ๑ คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท 
และปริญญาเอกได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสตูรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษา 
ได้มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน ๑๐ คน 
             ๑๐.๒ อาจารย์ประจํา ๑ คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
ปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 
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                       หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คดิสัดส่วน 
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่คน้คว้าอิสระ ๓ คน ทั้งน้ี 
ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทัง้หมดในเวลาเดียวกัน 
                ๑๐.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลกัสูตรน้ันด้วย 
          ๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
                ๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 
เทียบเท่า 
                ๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรอื 
เทียบเท่า 
                ๑๑.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
                ๑๑.๔ ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า ที่มีผล 
การเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 
          ๑๒. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังน้ี 
               ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
๓ ปีการศึกษา 
               ๑๒.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
               ๑๒.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา 
ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ทีส่ําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา 
ศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
               การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
จํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิต 
ที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 
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             หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวน 
หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ 
คุณภาพการศึกษา 
       ๑๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
             ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้องเรียนครบตามจํานวน 
หน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับ 
คะแนนหรือเทยีบเท่า 
             ๑๓.๒ ปริญญาโท 
                     ๑๓.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งต้ัง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ 
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
๑๓.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสตูร 
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง 
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษา 
น้ันแต่งต้ัง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือสว่น
หน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม 
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
                     ๑๓.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะต้อง 
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทยีบเท่า และสอบผ่านการ 
สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชา
น้ัน 
             ๑๓.๓ ปริญญาเอก 
๑๓.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตามหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงาน 
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วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงาน 
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 
                        ๑๓.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง 
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทยีบเท่า สอบผา่น 
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผา่น 
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ 
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ัน 
           ๑๔ ช่ือประกาศนียบัตรและช่ือปริญญา 
                 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate 
Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยช่ือสาขาวิชาต่อท้าย 
                 ๑๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
(Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตช้ันสูง (Higher Grad. Dip.)” แลว้ตามด้วยช่ือ 
สาขาวิชาต่อท้าย 
                 ๑๔.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาํหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกาน้ัน ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบัน 
อุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาํหรับสาขาวิชา 
ให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
           ๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ 
ของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 
                ๑๕.๑ การบริหารหลักสูตร 
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             ๑๕.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
             ๑๕.๓ การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
             ๑๕.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
       ๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสตูรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนัสมัย แสดงการปรับปรุง 
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือ 
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองทุก ๕ ปี 
       ๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ 
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณาและให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 
 
                                                ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                                                                 อดิศัย โพธารามิก 
                                                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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