
 

 
คําอธิบายตัวบ่งชี้    :    คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงม ีประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่
ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของ
ผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น 
การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการ
ปฏิบัติงานจริง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมี
คุณลักษณะเพ่ิมเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิง
วิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม   
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน 
 

ตัวบ่งชี ้มรภ.พช.ท่ี  2.7 
ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต(สกอ. 2.7) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ เป้าหมาย หน่วยงานท่ีประกันคุณภาพ 

กระบวนการ 4  ข้อ 

มหาวิทยาลัย  ทุกคณะ  สํานักส่งเสริมวิชาการฯ ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา 
กํากับตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย           -  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รบัผิดชอบตัวบ่งชีร้ะดับมหาวิทยาลัย    -  สํานักส่งเสริมวิชาการฯ 
ผูเ้ก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี ้                – อ.สุวิมล เทียกทุม 



เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องสํารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดยนําข้อมูลจากการสํารวจ
มาบูรณาการรว่มกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่จําเป็น และ
เหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยคํานึงถึงความ
ทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถ่ินระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย มีการ
กําหนดเป็นเป้าหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน และเผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคน
รับรู้และร่วมกันพัฒนานักศึกษา 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและนํา
ข้อมูลจากผลการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็น    
การกําหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนดเพ่ือให้ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับ
รู้และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จําเป็นของรายวิชานั้นๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอก
ห้องเรียน ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการทํางานจริง
ได ้

2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนของอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มีการประชุมวิพากษ์การจัด การ
เรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพ่ือให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพ่ือนร่วมงาน 

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนเน้น
การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ข้ันสูงใช้วิธีการวัด



และประเมินผลที่หลากหลาย สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของผู้เรียน โดยเฉพาะ
ทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 

2.5 ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนการสอน และการแก้ปัญหาร่วมกันสําหรับผู้เรียนที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือทรัพยากร ที่
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ 

3.2 หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice)เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ ทุกที่ทุก
เวลา 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวชิาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ

4.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดข้ึนในที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้ 

4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในสถาบันหรือ
นอกสถาบัน 

4.3 หากเป็นไปได้ อาจมีการกําหนดเป็นเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติทุกป ีหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา 

4.4 ในระดับชั้นเรียน ผู้สอนมีการฝึกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้นักศึกษาส่ง
ผลงานวิชาการให้ที่ประชุมวิชาการต่าง ๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการคัดเลือกไป
เผยแพร ่

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน 

5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา และ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5.2 มีการกําหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถาบัน โดย
มีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจยัสําคัญต่อผลการเรียน หรือต่อการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1) 

6.1 มีการเชิญหน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ผู้ใช้บัณฑิต หรือนักวิชาการมาให้ความรู ้
หรือให้ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นวิจัยที่ต้องการให้นักศึกษาจัดทําเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ประมาณภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้นักศึกษาได้จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยที่สนองความต้องการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 



6.2 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ และมีการพัฒนาทักษะการ
จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับช่วงเวลาของการสมัครทุน 

6.3 สนับสนุนให้นักศึกษาเสนอข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือขอ
ทุนสนับสนุนการวิจัย 

6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ์ อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เก่ียวข้องกับประเด็นวิจัย
ของนักศึกษามาร่วมเป็นกรรมการสอบ เพ่ือให้รับรู้ผลงานวิจัย และนําผลไปใช้ประโยชน ์

6.5 มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ หรือจัดทําเป็นข่าวเพ่ือเผยแพร่ตาม
สื่อวิทย ุโทรทัศน ์หนังสือพิมพ์ และอาจจัดทําบทคัดย่องานวิจัยเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่ไปยังสถาบันหรือองค์การที่
เก่ียวข้อง หรือนําออกเผยแพร่ในช่วงโอกาสที่กําลังเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหา และสามารถใช้
คําตอบจากผลการวิจัยที่นักศึกษาผลิตไปช่วยชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาได ้

6.6 มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลงานวิทยานิพนธ์ที่มีบุคคลหรือหน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์ โดยอาจ
ใช้วิธีการสืบค้นการอ้างอิง หรือการสํารวจด้วยแบบสอบถามจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
 


