


 

คํานํา 
 
 ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  ซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน  พัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  ได้มีนโยบายให้ทบทวนองค์ประกอบและ
ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ได้มีการกําหนดองค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสาขาวิชา  ให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมทุก
องค์ประกอบของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตรงตามความ
ต้องการในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขา  ฉบับ
ปรับปรุง  ปี 2554  ฉบับน้ีขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ให้สาขาวิชามีแนวทางการปฏิบัติในการกํากับและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับน้ีจะเป็นคู่มือส่งเสริมให้คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  และนําไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ  สามารถตอบสนอง
ของคณะ และมหาวิทยาลัย  ต่อไป 
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บทที่ 1 
 

ความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  

 ประวัติความเป็นมา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพัฒนาการมาจากห 
มวดวิชาหัตถศึกษา มีอาคารโรงฝึกงานเป็นอาคารหลังแรกที่เกิดข้ึนพร้อมกับวิทยาลัยครูลําปาง 

เมื่อพ.ศ.2515 ทําการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัตถศึกษา การฝีมืองานประดิษฐ์ ช่างในบ้าน งานปูน งานไม้    
งานไฟฟ้า-วิทยุ ซึ่งเป็นวิชาตามหลักสูตรสายครู ในระดับ ป.กศ.และป.กศ.สูง 

ปี พ.ศ. 2519  เป็นภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ 
                   เทคโนโลยี 
ปี พ.ศ. 2520  มีการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานเพ่ิมอีก 1 หลัง (อาคารช่างโลหะ) 
ปี พ.ศ. 2526  เปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) 
ปี พ.ศ. 2529  เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเซรามิกส์ (อว.ท.) 
ปี พ.ศ. 2531  เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเซรามกิส์  (วท.บ.) 
ปี พ.ศ. 2537  วิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏลําปาง ภาควิชาหัตถศึกษา

และอุตสาหกรรมศิลป์ ได้รับโอนอาจารย์ใหม่เข้ามาหลายอัตรา 
ปี พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  5 ช้ัน (อาคาร 13) 
ปี พ.ศ. 2541  ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ หัวหน้าภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ได้

เสนอโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือทําหน้าที่ผลิตกําลังคน ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เพ่ือสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน และดําเนินการจัดต้ังคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคําสั่งที่ 1/2541 ลงวันที่ 3 มกราคม 2541 ลงนามโดย  รศ.วรรณวดี ม้าลําพอง  
อธิการบดี   

ปี พ.ศ. 2542  เปิดสอนระดับอนุปริญญา อ.วท.ก่อสร้าง และ อ.วท. โลหะ 
ปี พ.ศ. 2543  อ.นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์ ห้วหน้าภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ได้เสนอ

โครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอีกครั้ง สถาบันราชภัฏลําปาง มีคําสั่งที่ 122/2543 แต่งต้ัง
คณะกรรมการทําแผนเตรียมความพร้อม   เพ่ือดําเนินการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามโดย ผศ.
เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดี คณะกรรมการ  ที่ได้รับแต่งต้ังได้ดําเนินงานจัดทําข้อมูลความพร้อมและพันธ
กิจ        ทําโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอต่อกรรมการบริหารสถาบันและเสนอต่อสภา
ประจําสถาบันราชภัฏลําปาง ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่  23  กันยายน  2543 

วันที่ 1 ตุลาคม 2543 สถาบันราชภัฏลําปาง   มีประกาศ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการและการ
บริหารโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามโดย ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดี ให้โครงการ
จัดต้ัง    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีฐานะและการบริหารงานในรูปแบบของคณะวิชาภายในสถาบันราชภัฏ
ลําปางมี  รศ.บุญชัด  เนติศักด์ิ   ปฏิบัติหน้าที่รักษาการคณบดีโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มี 
อ.นิลวัฒน์ พัฒนพงษ์  อ.กิตติศักด์ิ สมุทธารักษ์ และ อ.พงษ์สวัสด์ิ  อํานาจกิติกร รักษาการรองคณบดีมี
สํานักงานเลขานุการ  ต้ังอยู่ที่    อาคาร  13 
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 มีการโอนย้ายอาคาร นักศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องที่สังกัดภาควิชาหัตถศึกษาและ
อุตสาหกรรมศิลป์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงโปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์จากภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสังกัดโครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดสอน วท.บ. 
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

   ปี พ.ศ. 2544  เปิดสอน วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
ปี พ.ศ. 2545  เปิดสอน วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

อุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเซรามิกส์         
1  หลัง 

ปี พ.ศ. 2548 มีประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 
มีนาคม 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงจัดต้ังส่วนราชการที่มีฐานะ  เทียบเท่ากอง ดังน้ี 

1)   สํานักงานอธิการบดี 
2)   คณะครุศาสตร์ 
3)   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4)   คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
5)   คณะวิทยาการจัดการ 
6)   คณะวิทยาศาสตร์ 
7)   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8)   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9)   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10)  สํานักศิลปและวัฒนธรรม 
จากประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวทําให้มีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกิดข้ึนใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ที่เคยอยู่ใน
โครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาดําเนินงาน มี รศ.บุญชัด เนติศักด์ิ ดํารงตําแหน่งคณบดีที่ได้จาก
การสรรหาตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย 

ในปีการศึกษา 2548 น้ี มีการขอเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุม่วิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ค.ม.) ในปีน้ีได้เปิดสอน ระดับปริญญา
ตรี เพ่ิมคือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลติ  

ด้านการพัฒนาหลักสูตรในปี 2548 ได้พัฒนาหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ปี) 
ตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี  การผลิต 

ปี พ.ศ. 2549 เริ่มใช้หลกัสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.4ปี) ที่พัฒนาขึ้นใหม่
รับนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ขณะเดียวกันก็ยังคงรับนักศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ถึงแม้จะมกีารแบ่งส่วนราชการภายในคณะแล้วก็ตาม  แต่ในทาง
ปฏิบัติยังไม่สามารถดําเนินการได้ยังคงบริหารงานแบบเดิมและใช้บุคลากรเดิมต่อไป 

ปี พ.ศ. 2550  เร่ิมใช้หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีโยธา (วท.บ.4 ปี) และหลักสูตรวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ (วท.บ. 4 ปี) ที่พัฒนาขึ้นใหม่ รับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6  หรือ
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เทียบเท่า การเปิดหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ลงนามความร่วมมือกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ใช้บุคลากรและอุปกรณ์การเรียนการสอนร่วมกัน 

ปี พ.ศ. 2552 เร่ิมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน วศ.บ. 4 ปี และศึกษาการ   เทียบโอน 
นักศึกษาที่จบการศึกษาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส . ) เ น่ืองจากมติ  ที่ประชุม
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ให้ปิดหลักสูตร  ต้ังแต่ปีการศึกษา   2553  

ปี พ.ศ. 2553 ยกเลิกการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วท.บ.  2 ปี (ต่อเน่ือง)  และทําการปรับปรุงการรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ. 4 ปี  4 สาขา คือ  เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  และเทคโนโลยีการผลิต  จัดต้ังศูนย์โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมโดยมีการดําเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทแสงชัยมิเตอร์ จํากัด  ในการ
ดําเนินการด้านเคร่ืองมือวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม  ตลอดจนการทําความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งทางด้านพลังงานทดแทน  และการทดสอบวัสดุก่อสร้าง 
 

 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์  และนโยบาย 

 
ปรัชญา 

ทักษะวิชาเลิศ   เชิดชูคุณธรรม  นําภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น  
 

 
วิสัยทัศน์ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีความเป็นเลิศในวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม  มีผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศ  (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551) 
 

 
พันธกิจ 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้กําหนดพันธกิจหลักของคณะไว้ 4 ประเด็น ดังน้ี 

1.  มุ่ ง พัฒนาการ จัดการ ศึกษาและผลิตบัณฑิตสาขา เทคโนโล ยี อุตสาหกรรมและ
วิศวกรรมศาสตร์ 

2. ดําเนินการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์โดย
เช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

3. ให้บริการทางวิชาการและพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร์  แก่
สังคม 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และภูมิใจในวัฒนธรรมของ 
ท้องถิ่นและของชาติ 
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วัตถุประสงค ์ 
1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญา

ไทย และภูมิปัญญาสากล 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีก

ทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
และของชาติ 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้       
มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถ่ิน
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

7.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น 

8.  การแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืนศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
นโยบาย 
 1. เร่งดําเนินการวางระบบ  และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานของาสถาบันอุดมศึกษา 
 2.  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรม  และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสังคมอย่างมีคุณภาพ 
 3.  เร่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการสอนให้ก้าวหน้าทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 4.  ส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของคณะให้มีคุณภาพศักยภาพและคุณวุฒิที่สูงให้ได้ตาม
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาและความต้องการของท้องถิ่น  ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  สมเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของนักศึกษาและสังคม 
 5.  สนับสนุนส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และประยุกต์ให้องค์ความรู้  เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นสังคมและประเทศ 
 6.  เร่งรัดการปฏิรูปการพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  
และศักยภาพในวิชาชีพมีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  สังคม และประเทศ 
 7.  มุ่งพัฒนา  แหล่งทรัพยากร  การเรียนรู้  ให้มีศักยภาพเอ้ือต่อการพัฒนา  นักศึกษา  คณาจารย์  
บุคลากร  และการให้บริการวิชาการแห่งท้องถิ่น 
 8.  มุ่งสร้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การสอนและ
การบริหารจัดการ 
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 9.  มุ่งแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 10. เร่งรัดการจัดระบบทรัพยากร  และการลงทุนเพ่ือการอุดมศึกษาอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
เร่งรัดการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการให้เป็นเอกภาพทั้งในเชิงนโยบาย  และการปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 11. มุ่งสร้างสรรค์สามัคคีธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย 
 
 

 นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
1.  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เป็นส่วนหน่ึงของการ

บริหารจัดการของคณะ  โดยกําหนดให้มีการดําเนินการควบคุม  ตรวจสอบ  การประเมิน  และพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง 

2.  กําหนดให้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  กระจายสู่ระดับบุคคล ได้แก่  
ผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุน  และนักศึกษา  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการดําเนินงานที่มีคุณภาพ 

3.  พัฒนามาตรฐาน  ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่สามารถสะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงาน
และอัตลักษณ์ของคณะ  ตามเป้าหมาย  พันธกิจ  และภารกิจของคณะ  สามารถกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน  
การพัฒนาการดําเนินงานและผลผลิตทางการศึกษาของคณะ 

4.  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์  การให้ความรู้  และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  คณาจารย์และ
บุคลากรของคณะในการดําเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

5.  นําระบบและการจัดการความรู้มาเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาองค์กร 
6.  ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลและเผยแพร่ผลงานตามพันธกิจของระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
7.  เปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
8.  ส่งเสริมให้สาขาวิชาสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก 
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  โครงสร้างการบริหารงาน 
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สํานักงาน
เลขานุการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริการการศกึษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

สาขาวิชา 
เทคโนโลยีเซรามิกส์ 

สาขาวิชา 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

สาขาวิชา 
เทคโนโลยีโยธา 

สาขาวิชา 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านการพัฒนาระบบงาน

ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านอาคารและภูมิทัศน์

ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านการวิจัย

ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านกิจกรรมนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านบัณฑิตศึกษา

คณบดี 
คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวางแผนฯ 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการประจําคณะ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขาเทคโนโลยีการผลิต 
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บทที่ 2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา  ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยให้จัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 
 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการคือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย   การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าวมี
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบกับมีปัจจัยภายนอกและภายในหลาย
ประการที่ทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นส่ิงจําเป็นที่จะต้องเร่งดําเนินการ ปัจจัยดังกล่าว
ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลเสียแก่ประเทศโดยส่วนรวมในระยะยาว 

2. มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษา และคุณภาพของบัณฑิตในวงการอุดมศึกษาทั้ง
ภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น 

3. สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากล เพื่อให้ได้รับการ
ยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น 

4. สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นที่จะต้องสร้างความม่ันใจให้แก่สังคมว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 

5. สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล 
และประชาชนทั่วไป 

6. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปร่งใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดให้

สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงได้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

8. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 ได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติที่เสนอโดยสภาการศึกษา และให้หน่วยงานด้านการศึกษาทุกระดับนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา 

9. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อ
เป็นกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับสาขาวชิา    (ฉบับปรบัปรุง  ป ี2554)                                                        ปีการศึกษา 2554 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง
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ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ 

1.  เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะ ในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่
สถาบันนั้นๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2.  เพื่อให้คณะทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้และเป็นสากล 

3. เพื่อให้คณะทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน
เพื่อเสริมจุด และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

4.  เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทําให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5.  เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 เพื่อให้การดําเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาบรรลุผลสําเร็จ
และเกิดประสิทธิผล สถาบันอุดมศึกษาพึงพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ใช้เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจดําเนินการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้การดําเนินงานประกันคุณภาพเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.  เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล และมีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

2.  การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล อันจะทําให้การผลิตบัณฑิตทุกระดับ การ

สร้างผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศ 
4. นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้จ้างงานและสาธารณชนมีข้อมูลสําหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นระบบ 
5. สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานบริหารการศึกษาและรัฐบาล มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระบบในการกําหนด

นโยบาย วางแผนและบริหารจัดการการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับสาขาวชิา    (ฉบับปรบัปรุง  ป ี2554)                                                        ปีการศึกษา 2554 
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  ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพตัวบ่งชี้ท่ีใช้ในการประเมิน 
        คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน ใช้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) รวมทั้งส้ิน 4 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริหารจัดการ  จํานวน 5 ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งช้ีที่  1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาที่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของโครงการ 

    ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ  
ตัวบ่งช้ีที่  2 สารสนเทศเพ่ือการบริหารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ตัวบ่งช้ีที่  3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

     ของคณะ 
ตัวบ่งช้ีที่  4 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งช้ีที่  5 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

 

องค์ประกอบคุณภาพด้านคณุภาพบณัฑิต  จํานวน 12 ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 6 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 การพัฒนาคณาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 การจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 10 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ร้อยละของบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูลภาวะของการมีงานทํา 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบ่งช้ีที่ 13 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ตัวบ่งช้ีที่ 14 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
ตัวบ่งช้ีที่ 15 กลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ตัวบ่งช้ีที่ 16 กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 17 กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

องค์ประกอบคุณภาพด้านงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์  จํานวน 4 ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 18 การบูรณาการกระบวนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที่ 19 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหรือ 
ตัวบ่งช้ีที่ 20 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ตัวบ่งช้ีที่ 21 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
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องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการวิชาการ  จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งช้ีที่ 22 กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 23 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการใช้ในการพัฒนา 

     การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
 
การกําหนดเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 โดยมีความหมายของคะแนน ดังน้ี  
คะแนน 0.00 – 1.50  หมายถึง   การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง   การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง   การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.50 – 4.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง   การดําเนินงานระดับดีมาก 

                 กรณีที่ไม่ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน   
 
 

  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
ระบบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลผลิต  
ในที่นี้จะเน้น “กระบวนการ” ซึ่งหมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าจะต้อง

ทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฎให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะในรูป
ของเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นๆ 

 

กลไก หมายถึง ส่ิงที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินการ 
 

 กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการร่างหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการประเมินผล
งานทางวิชาการ หรืออยู่ในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการต่างๆ กรรมการการประชุมวิชาการที่มีลักษณะการ
จัดเป็นประจําระดับชาติ/นานาชาติ กรรมการประจําของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 

 กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเป็นกรรมการของสมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่ปรึกษาระดับสูงของประเทศที่
ได้รับเลือก หรือได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นคณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพ
ภายนอกมหาวิทยาลัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด เป็น
กระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึกและ
ปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเช่ือมโยงส่ิงที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและ
กระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ 
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 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้
และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ดังนี้ 
 1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
  เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดและดําเนินการเรียนรู้ 
กําหนดวัตถุประสงค์ และเลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้คําแนะนํา เป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
แก้ปัญหามากกว่าการจําเน้ือหาข้อเท็จจริง เป็นการส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่มและพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งวิธีการน้ี
จะทําได้ดีในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพราะผู้เรียนมีระดับความสามารถทางการคิดและการ
ดําเนินการด้วนตนเองได้ดี 
 เงื่อนไขที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความรู้เดิมของผู้เรียน ทําให้เกิดความเข้าใจข้อมูลใหม่ได้ 
การจัดสถานการณ์ที่เหมือนจริง ส่งเสริมการแสดงออกและการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้โอกาสผู้เรียนได้
ไตร่ตรองข้อมูลอย่างลึกซึ้ง ทําให้ผู้เรียนตอบคําถาม จดบันทึก สอนเพื่อน สรุป วิพากษ์วิจารณ์สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ได้ดี 
 2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
  เนื่องจากผู้เรียนแต่ละบุคคลมีความสามารถในการเรียนรู้ และความสนใจในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมีเทคนิคหลายวิธี เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนในกลุ่มใหญ่สามารถตอบสนองผู้เรียนแต่ละคนที่
แตกต่างกันได้ด้วย อาทิ 

เทคนิคการใช้ Concept Mapping ที่มีหลักการใช้ตรวจสอบความคิดของผู้เรียนว่าคิดอะไร เข้าใจส่ิง
ที่เรียนอย่างไร แล้วแสดงออกมาเป็นกราฟฟิก 

เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาที่ผู้เรียนกับผู้สอนร่วมกันกําหนดเพื่อใช้เป็นหลักยึดในการ
เรียนว่าจะเรียนอะไร อย่างไร เวลาใด ใช้เกณฑ์อะไรประเมิน 

เทคนิค Know-Want-Learned ใช้เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ผสมผสานกับการใช้ Mapping 
ความรู้เดิม เทคนิคการรายงานหน้าชั้นที่ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมานําเสนอหน้าช้ัน ซึ่งอาจมีกิจกรรม
ทดสอบผู้ฟังด้วย 

เทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นการเรียนที่ทําให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกัน แลกเปล่ียน
ความรู้ความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
  การเรียนรู้แบบสรรคนิยมมีความเช่ือพื้นฐานว่า “ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยการอาศัยประสบการณ์
แห่งชีวิตที่ได้รับเพื่อค้นหาความจริง โดยมีรากฐานจากทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งนักทฤษฎี
สรรคนิยมได้ประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาดังกล่าวในรูปแบบและมุมมองใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่คือ 
  3.1 กลุ่มที่เน้นกระบวนการรู้คิดในตัวบุคคล (radical constructivism or personal 
constructivism or cognitive oriented constructivist theories) เป็นกลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ของมนุษย์เป็น
รายบุคคล โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนรู้วิธีเรียนและรู้วิธีคิด เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  3.2 กลุ่มที่เน้นการสร้างความรู้โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social constructivism or socially 
oriented constructivist theories) เป็นกลุ่มที่เน้นว่า ความรู้ คือ ผลผลิตทางสังคม โดยมีข้อตกลงเบ้ืองต้นสอง
ประการคือ 1) ความรู้ต้องสัมพันธ์กับชุมชน 2) ปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม และประวัติศาสตร์มีผลต่อการเรียนรู้ 
ดังนั้น ครูจึงมีบทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
 4) การเรียนรู้จากการสอนแบบ เอส ไอ พี 
  การสอนแบบ เอส ไอ พี เป็นรูปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อฝึกทักษะทางการสอนให้กับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถเกี่ยวกับการสอน โดยผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนมีผลทางตรงคือ การมีทักษะการสอน การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการสอน และผลทางอ้อมคือการ
สร้างความรู้ด้วนตนเอง ความร่วมมือในการเรียนรู้ และความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
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  วิธีการที่ใช้ในการสอนคือ การทดองฝึกปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้น ต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยการสอน
แบบจุลภาค มีที่ให้ผู้เรียนทุกคนมีบทบาทในการฝึกทดลองตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการฝึก ขั้นตอนการสอนคือ ขั้น
ความรู้ความเข้าใจ ขั้นสํารวจ วิเคราะห์และออกแบบการฝึกทักษะ ขั้นฝึกทักษะ ขั้นประเมินผล โครงสร้างทางสังคม
ของรูปแบบการสอนอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ํา ในขณะที่ผู้เรียนฝึกทดลองทักษะการสอนนั้น ผู้สอนต้องให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส่ิงที่จะทําให้การฝึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือ ความพร้อมของ
ระบบสนับสนุน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสอน ห้องส่ือเอกสารหลักสูตรและการสอน และเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 5) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
  การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการให้ผู้เรียนศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบสืบค้น (Inquiry Instruction) การเรียนแบบค้นพบ (Discovery Learning) การ
เรียนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ซึ่งการเรียนการสอน
แบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนี้ใช้ในการเรียนรู้ทั้งเป็นรายบุคคลและกระบวนการกลุ่ม 
 6) การเรียนรู้จากการทํางาน (Work-based Learning) 
  การเรียนรู้จากการทํางานเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่า
จะเป็นการเรียนรู้เน้ือหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง โดยมหาวิทยาลัยมักร่วมมือกับแหล่งงานในชุมชนรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตั้งแต่การ
กําหนดวัตถุประสงค์ การกําหนดเน้ือหากิจกรรม และวิธีการประเมิน 
 7) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning) 
  การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยถือได้ว่าเป็นหัวใจของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นการเรียนทีเน้น
การแสวงหาความรู้ด้วนตนเองของผู้เรียนโดยตรง เป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้ และการทดสอบ
ความสามารถทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอนอาจแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะใหญ่ๆ 
ได้แก่ การสอนโดยใช้วิธีวิจัยเป็นวิธีสอน การสอนโดยผู้เรียนร่วมทําโครงการวิจัยกับอาจารย์หรือเป็นผู้ช่วย
โครงการวิจัยของอาจารย์ การสอนโดยผู้เรียนศึกษางานวิจัยของอาจารย์และของนักวิจัยช้ันนําในศาสตร์ที่ศึกษา และ
การสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบการสอน 
 8) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) 
  การจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
สร้างสรรค์ความรู้ ความคิดด้วยตนเองด้วยการรวบรวม ทําความเข้าใจ สรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากการศึกษา
ด้วยตนเอง เหมาะสําหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพราะผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ที่
ศึกษามาในระดับหน่ึงแล้ว 
  วิธีการเรียนรู้เริ่มจากการทําความเข้าใจกับผู้เรียนให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ตามแนวนี้ 
จากน้ัน ทําความเข้าใจในเน้ือหาและประเด็นหลักๆ ของรายวิชา มอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาวิเคราะห์เอกสาร 
แนวคิดตามประเด็นที่กําหนด แล้วให้ผู้เรียนพัฒนาแนวคิดในประเด็นต่างๆ แยกทีละประเด็นโดยให้ผู้เรียนเขียน
ประเด็นเหล่าน้ันเป็นผลงานในลักษณะที่เป็นแนวคิดของตนเองที่ผ่านการกล่ันกรอง วิเคราะห์เจาะลึกจนตกผลึกทาง
ความคิดเป็นของตนเอง จากน้ันจึงนําเสนอให้กลุ่มเพื่อนได้ช่วยวิเคราะห์ วิจารณ์อีกครั้งหนึ่ง 
 

 การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือเป็นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการ ทําหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจน
ความเข้มแข็งของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการ
แบบให้เปล่า 
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 โครงการบริการวิชาการที่ม่ีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง 
โครงการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นหรือดําเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่
ชุมชนในด้านต่างๆ และทําให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการตาม
พระราชดําริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในด้านการเกษตร ฯลฯ 
 ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี้ 

 บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม 
 บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา 
 บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน 
 บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า 
 บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง 
 บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
 บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
 บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต 
 บริการอื่นๆ ทั้งนี้ไม่นับรวมการเป็นวิทยากรที่ไม่ได้อยู่ในแผนของมหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง   
1. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย 

กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสู่การเกิดความเข้าใจและ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบ้าน ยารักษาโรค และ
การรักษาโรคแบบพ้ืนบ้าน เส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่มตลอดจนเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน บ้านเรือนหรือการตกแต่งอาคาร
สถานที่โดยเน้นวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจเป็นกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เช่น 
การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เช่น การประกวด
นกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เป็นต้น หรือกิจกรรมที่หน่วยงานจัดสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมหลักอื่นๆ เช่น การจัดเล้ียงอาหารพ้ืนบ้านในงานสัมมนาระดับต่างๆ หรือการรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษา
แต่งกายชุดพื้นบ้าน การนําผ้าพื้นบ้านมาตัดเป็นเส้ือ 5 ส หรือแบบฟอร์มประจําหน่วยงาน เป็นต้น ตลอดจนการ
สนับสนุนให้มีกลุ่มหรือชมรมผู้สนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ขึ้นในหน่วยงาน เช่น กลุ่มดนตรีไทย กลุ่ม
วรรณกรรม เป็นต้น 

โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
  ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลต่างๆ ที่สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงศรัทธา ความเช่ือและค่านิยม เพื่อให้สามารถนํามา
ปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์    วันทําบุญเดือนสิบ 
การทําบุญวันว่าง เป็นต้น 

2. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในคณะทางศาสนา โดยให้นับได้ทุกศาสนาที่
มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมการสวดมนต์และ
การตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น งานหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผา้ปา่ วนั
คริสต์มาส วันฮารีรายอ การส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ 
เช่น ห้องละหมาด ห้องฝึกสมาธิ เป็นต้น 
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3.  โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรมจริยธรรมใน
ยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขต่างๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยู่ในยุคปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการทํา
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทยหรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวข้องกับ
คณะทางศาสนา ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบแล้ว ยังช่วย
สร้างกิจกรรมเพื่อการดึงดูดให้เยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การเข้าค่าย/กิจกรรมพัฒนาจิต 
เป็นต้น ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เป็นต้น 

4.  โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีไทยและพื้นบ้าน ศิลปะการแสดงของไทย
และพื้นบ้าน ประดิษฐ์ศิลปะไทยและพ้ืนบ้าน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ อาจเป็นโครงการ/
กิจกรรมทั้งในส่วนที่จัดขึ้นเองโดยตรงหรือการให้บริการการแสดงแก่หน่วยงานต่างๆ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ เช่น ตะกร้อไทย 
สะบ้า หมากขุม เป็นต้น หรือการนํากลุ่มนักศึกษา/บุคลากร ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสร้าง
โอกาสในการมีส่วนร่วมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น เป็นต้น 

5.  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจวัฒนธรรมของชาติ
ต่างๆ ซึ่งมีความสําคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้น การจัดให้นักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณ์และ
การเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ นั้น มีความสําคัญต่อการดํารงอยู่อย่างมีความเข้าใจที่ชัดเจน
ต่อวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของโลก 
  ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ที่ส่ือออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ดนตรี 
ศิลปะการแสดง ประดิษฐ์ศิลป์ งานหัตถกรรม ศิลปกรรมต่างๆ ที่อาจจะส่ือสารออกมาในรูปแบบของการแสดง
ภาพยนตร์ ภาพถ่าย ภาพเขียน นิทรรศการวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยตรงหรือการ
ให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ หรือการเข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจําชนชาติ
ต่างๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม
ประเภทต่างๆ เช่น นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เป็นต้น 
 

  งานวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึง
การประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่าง
เป็นระบบ 
 

  งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษาค้นคว้าที่แสดงออก
ทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ หรืองานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นการแสดง
ความก้าวหน้าทางวิชาการเสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือแสดงความเป็นต้นแบบ 
ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้ง ส่ิงประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและจิตรกรรม 
 

  การตีพิมพ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การที่บทความทาง
วิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําของอาจารย์ประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจําในมหาวิทยาลัย ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีผู้ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ 
(Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้สอนหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของผู้ส่งบทความ ทําหน้าที่พิจารณา
ตีพิมพ์ ประเมินบทความก่อนได้รับการตีพิมพ์ 
 

  การเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การที่บทความทาง
วิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและ/หรือนักวัยประจําในมหาวิทยาลัย 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับสาขาวชิา    (ฉบับปรบัปรุง  ป ี2554)                                                        ปีการศึกษา 2554 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง
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ได้รับการเผยแพร่ที่เทียบเท่าวารสาร เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมทั้งบทความงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยต้องเป็นบทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์
รวมเล่มในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) ที่เป็นการตีพิมพ์บทความฉบับเต็ม (Full text) 
 

  วารสารวิชาการระดับชาติ ได้แก่ วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ทั้งนี้ วารสารระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติจะสามารถนํามานับรวมได้ก็ต่อเมื่อ 1) วารสารน้ันมีผู้
ประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) 2) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับวารสาร และ 3) กองบรรณาธิการจะต้องมาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 

  วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ได้แก่ วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับสากลท่ี
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากลและสามารถนํามานับรวมได้ก็
ต่อเมื่อวารสารนั้นมีคณะบรรณาธิการเป็นชาวต่างประเทศอย่างน้อย 1 คน และมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลง
ตีพิมพ์อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ 1 บทความในแต่ละฉบับที่ตีพิมพ์ 
 

  การนับวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลซึ่ง
ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การรับรองได้
ด้วย 
 

  ฐานข้อมูลระดับชาติ หมายถึง ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย โดยอาจอยู่ใน
รูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ ส่ิงพิมพข์องรฐับาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึงรายการ
บรรณานกุรม สาระสังเขปประกอบ หรืออาจมีเนื้อหาเต็มด้วย ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลการอ้างองิในฐานขอ้มูล
ระดับชาติ จากศูนย์ดัชนีการอา้งอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre; TCI) http://www. 
kmutt.ac.th/jif/public_htm/tcidatabase.html 
 

  ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ หมายถึง ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศ โดยอาจอยู่ใน
รูปแบบของบทความวารสาร หนังสือ ส่ิงพิมพ์ของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึงรายการ
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเน้ือหาเต็ม 
 

ตัวอย่างฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ 
 ฐานข้อมูลนานาชาติที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การรับรอง โดยใช้ประกอบการพิจารณาให้

ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgi.trf.or.th/thai/rgi44.asp) 
1. สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.1 SciSearch http://library.dialog.com/bluesheets/html/b10034.html 
1.2  MEDLINE http://mediline.cos.com/ 
1.3 BIOSIS http://www.biosis.org/ 
1.4 CA SEARCH http://library.dialog.com/bluesheets/html/b10399.html 
1.5 EiCOMPENDEX http://www.ei.org/databases/compendex.html 
1.6 INSPEC  http://www.theiet.org/pubishing/inspec/ 

2. สาขาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
2.1 Social SoiSearch http://library.dialog.com/bluesheets/html/b10007.html 
2.2 ERIC http://www.eric.ed.gov/ 
2.3 PsyxINFO http://www.apa.org/psycinfo/ 
2.4 Sociological Abstracts http://www.csa.com/factsheets/docioabs-ste-c.php 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับสาขาวชิา    (ฉบับปรบัปรุง  ป ี2554)                                                        ปีการศึกษา 2554 
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2.5 Arts & Humanities Search  http://library.dialog.com/bluesheets/html/b10439.html 
2.6 Linguistice and Language Behavior Abstracts  http://www.csa.com/factsheets/llba-set-

c.php 
3. วารสารที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยและ สกว.ยอมรับ โดยบทความวิจัยน้ันต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 

 Journal of Medical Association of Thailand 
 Thai Journal of Surgery 
 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
 Science Asia 
 Thai Journal of Agricultural Science 
 Manusya 
 Journal of Population and Social Studies 
 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language 
 ฐานข้อมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ 

1. ISI  http://portal.isiknowledge.com/ 
2. MathSciNet  http://www.ams.org/mathscinet 
3. ScienceDirect  http://www.sciencedirect.com/ 
4. Agricola  http://agricola.net.usda.gov/ 
5. Biosis  http://www.biosis.org/ 
6. Scopus  http://www.info.scopus.com/ 
7. Pubmed  http://www.pubmed.gov/ 
8. Academic Search Premium http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then 

academic search premium) 
9. Infotrieve  http://www.infotrieve.com 
10. Wilsom  http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
 

  การนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หมายถึง การมีหลักฐาน
แสดงว่าได้มีการานําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ใน
รายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง และมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง ประเภทของ
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีดังนี้ 

1. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (การสอน/บรรยาย/
ฝึกอบรม) การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน การใช้
ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือ เป็นงานวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการวิจัย เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สร้างองค์ความรู้แก่สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆ เช่น องค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชนอันเป็นผลมาจากการนําข้อความรู้จากการวิจัยไปใช้ เป็นส่ิงที่สะท้อนถึงการนําผลการวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
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3. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายหรือระดับประเทศ เช่น งานวิจัยเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นการนํา
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ไปเป็นข้อมูลส่วนหน่ึงของการประกาศใช้กฎหมายหรือมาตรการต่างๆ โดย
องค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

4. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์
ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ตามมา 

 

ตัวอย่างหลักฐานการนํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน 
1. หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนําส่ิงประดิษฐ์ อันเป็นผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เช่น บันทึกซึ่งแสดงระยะเวลาที่สามารถลดได้ในการปอกเปลือกกุ้ง 
เมื่อนําเครื่องปอกเปลือกกุ้งซึ่งเป็นส่ิงประดิษฐ์จากการวิจัยไปใช้งาน เป็นต้น 

2. หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนํางานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวิจัย เช่น ผลจากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ บันทึกผลการทดสอบวัดความรู้/ทักษะของนักศึกษาทีแสดงได้ว่านักศึกษา
มีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมระหว่างการเรียนดีขึ้น เป็นต้น 

3. หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ ที่เป็นผลมาจาก
งานวิจัย นโยบายที่มาใช้ในองค์กร/คณะ/มหาวิทยาลัย เช่น มีจํานวนคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ทํางานวิจัย
ด้านสหวิทยาการมากขึ้น หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายที่จะเป็นผู้นําทางด้านการวิจัยสห-วิทยาการ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... โดยนโยบายดังกล่าว เป็นผลจากการวิจัยนโยบายเพื่อกําหนดทิศทางด้านการทํา
วิจัยของมหาวิทยาลัย 

4. หลักฐานที่แสดงผลดีที่ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนําหลักสูตรการสอน/ทฤษฎีการสอน/
โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/ตําราประกอบการสอน ฯลฯ ที่เป็นผลจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เช่น ผลจากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ 
บันทึกผลการทดสอบวัดความรู้/ทักษะของนักศึกษาที่แสดงได้ว่านักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น หรือมี
พฤติกรรมระหว่างการเรียนดีขึ้น เป็นต้น 

 

  ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น 
โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครอง
ทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ให้ความคุ้มครองแก่
งานสร้างสรรค์ 9 ประเภท ได้แก่ 

1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร ส่ิงพิมพ์ คําปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 
2. งานนาฎกรรม (ท่ารํา ท่าเต้น ฯลฯ) 
3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ ฯลฯ) 
4. งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทํานองและเนื้อร้อง ฯลฯ) 
5. งานส่ิงบันทึกเสียง (เทป ซีดี) 
6. งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง) 
7. งานภาพยนตร์ 
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
9. งานอื่นในในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ 

 

  การดําเนินการแจ้งข้อมูลลขิสทิธิ์ เพื่อขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ใหอ้าจารย์ประจําหรือนักวิจัยประจาํผู้สร้างสรรค์ผลงาน ยื่นขอหนงัสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์
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ได้ที่กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยใหด้าวน์โหลดแบบฟอร์มคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไดท้ี่ 
http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=777&lte
mid=428 และสามารถดําเนินการยื่นคําขอแจง้ข้อมูลลิขสิทธิ์ได้โดยตรงทีก่รมทรัพย์สินทางปญัญา โดยใช้เวลาในการ
ดําเนินการประมาณ 2 สัปดาห ์
 

  ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เป็นตําราหรือหนังสือตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2549 ดังน้ี 

• ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเน้ือหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

•   หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการ และ/หรือผู้อ่าน
ทั่วไป โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือต้องนํามาประกอบการเรียนการ
สอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทาง
วิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 
การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ จะนับได้ต่อเมื่อผลงานวิชาการนั้นได้รับการ

พิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ หรือตําราทางวิชาการา ตามมาตรฐานของหลักเกณฑ์ และวิธีการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการตามประกาศของ ก.พ.อ. โดยสํานักพิมพ์ที่มีระบบการพิจารณาต้นฉบับการตีพิมพ์เพียง
ครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 เล่ม ไม่นับซ้ํากรณีได้รับการตีพิมพ์หลายครั้ง และไม่นับรวมงานวิชาการที่อยู่ในระหว่าง
กระบวนการตีพิมพ์ 
  

หน่วยงานที่เชื่อถือได้ในการรับรองคุณภาพทางวิชาการ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีอํานาจถูกต้องตามกฎหมาย และมีกระบวนการอย่างเป็นระบบและประกันคุณภาพในการ
พิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเป็นหน่วยงานที่จัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่มีกระบวนการพิจารณาต้นฉบับจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ที่เป็นที่ยอมรับว่ามีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้ การได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการผ่านสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานจัดพิมพ์ที่
เชื่อถือได้ จะเป็นเครื่องรับรองคุณภาพให้แก่งานวิชาการน้ัน 
 

การนําไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ หมายถึง การนําไปใช้ประโยชน์นอกมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงาน
ราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย 
  การนําไปใช้ประโยชน์ระดับชาติ ไม่ว่าผลงานจะเกิดขึ้นในปีใดก็ตาม หากนํามาใช้ประโยชน์ในปีนี้ 
สามารถนํามานับได้ แต่การนับจะไม่นับซ้ํากรณีนําไปใช้ประโยชน์อย่างเดียวกัน โดยหน่วยงานเดียวกัน 
   

  นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จํานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนคือ 

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ( 18 หน่วยกิตต่อภาค
การศึกษา) 
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  ขั้นตอนการคํานวณค่า FTES มีดังนี้ 
1.  คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน กับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 SCH = Snici 
 ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
 ci = จํานวนหน่วตของวิชาที่ i 

2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตร ดังนี้ 
 FTES   =                                                                  SCH 
                          จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
 

  นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่ เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชาการโดย
มหาวิทยาลัยได้มีการคํานวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 
 

  นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชาการโดย
มหาวิทยาลัยมิได้มีการคํานวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และหรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอนของ
อาจารย์เป็นการพิเศษ 
 

 นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและนักวิจัย หรือเป็นพนักงานหรือบุคลากรที่มีสัญญา
จ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไม่ต่ํากว่า 9 เดือน (นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงปีการศึกษา 2551 
หมายถึง ข้อมูลนักวิจัย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551)  โดยมีภาระหน้าที่ในการวิจัย ในกรณีที่นักวิจัยมีระยะเวลาทํางาน 
6 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 
 

 ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปัจจัยต่างๆ เป็นกลไกให้การดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย 
 

 รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
ของต่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของรัฐในระดับกระทรวง กรม หรือจังหวัด หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นองค์กร
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ หรือเป็นองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับประเภทของรางวัลที่มอบที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

 การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย หมายถึง การควบคุมดูแลให้การดําเนินกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย และกิจการด้านการบริหารตามหน้าที่และบทบาทที่กฎหมายกําหนด ซึ่งหมายรวมถึงการกําหนด
เป้าหมาย การอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย งบประมาณ การบริการงานบุคคล หลักสูตรการศึกษา การกํากับ
มาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วม ความ
โปร่งใสพร้อมตรวจสอบได้ 
 

 การถ่ายทอดเป้าหมาย หมายถึง การถ่ายทอดนโยบาย เป้าประสงค์ กรอบทิศทางและแนวทาง
ดําเนินงานของสภามหาวิทาลัยสู่การปฏิบัติในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สํานัก รวมถึงการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการด้วยระบบการส่ือสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคณะ/สํานักสามารถดําเนินงานได้
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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 หน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย หมายถึง การดําเนินงานตามขอบเขตและอํานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ให้แก่สภามหาวิทยาลัย โดยการกระจายอํานาจไปถึงองค์กร อํานาจร่วมตามที่กฎหมายกําหนดใน
รูปคระกรรมการที่มีอํานาจหน้าที่เฉพาะ อาทิ สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และ/หรือคณะกรรมการอ่ืนโดยการกํากับดูแล
ของสภามหาวิทยาลัยให้มีความรับผิดชอบ (Accountability) ที่ตรวจสอบได้ 
 

 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) 
ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังน้ี 

1. หลักนิติธรรม ได้แก่ ตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับทั้งผู้ออก
กฎและผู้ปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยามพร้อมใจปฏิบัติตาม 

2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ ตลอดจน
มีความชอบธรรมในการใช้อํานาจ 

3. หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือนหรือปิดบังบางส่วน 

4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทําทั้งร่วมคิด 
ร่วมทํา ร่วมแก้ไขและร่วมรับผิดชอบ 

5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องสร้างกระบวนการให้
หน่วยงานต่างๆ มาตรวจสอบได้ว่าการทํางานของเราโปร่งใสจริง 

6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มเงิน คุ้ม
เวลา คุ้มแรงงาน 

 

  ระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี (Self-good governance) หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัยมีกลไกและ
กระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและการตรวจสอบการดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง การควบคุมและการตรวจสอบความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ของผู้บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งหมายรวมถึง การมีคณะกรรมการที่กํากับกรอบการดําเนินการของมหาวิทยาลัย การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการของผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย การตรวจสอบด้านการเงิน การจัดการความเส่ียง ความ
โปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 

  การกระจายอํานาจการตัดสินใจ (Empowerment) หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัยมีกระบวนการที่
ชัดเจนในการให้อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและดําเนินการให้แก่บุคลากร รวมถึง การมอบอํานาจ 
(Authorization) โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การปรับปรุงกระบวนการ การเพ่ิมผลผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity) เพื่อผลการดําเนินการที่ดีของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ระบบการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี ต้องส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีข้อมูล
สนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม 
 

  ค่านิยมหลัก (Core Values) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะของแต่
ละมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและความสําเร็จของมหาวิทยาลัย 
 

  ระบบการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการส่ือสารด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งหมายรวมถึง การส่ือสาร
ด้วยวาจา กิริยาท่าทาง การประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และการส่ือสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏเป็นเอกสาร 
ซึ่งมีการออกแบบช่องทางการส่ือสารให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทีจ่ะ
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ทําให้เข้าถึงองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง คือ การส่ือสารที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งผู้
ส่ือสารและผู้รับสาร และต้องมีการนําข้อมูลจากการส่ือสารและผู้รับสาร และต้องมีการนําข้อมูลจากการส่ือสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสําเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย
สู่การปฏิบัติได้ 
 

  แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายได้มีแนว
ทางการบริหารความเส่ียงในระดับองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงในระดับ
คณะ/สํานักได้ โดยครอบคลุมสาระสําคัญเรื่องความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Rick) ความเส่ียงด้านการดําเนินงาน 
(Operational Rick) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Rick) และความเส่ียงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
(Compliance Rick) 
 

  แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หมายถึง แผนภาพที่แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ
อย่างไรที่จะสามารถสร้างคุณภาพการดําเนินงานโดยการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ (Strategy) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Goal) ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติระดับคณะ/
สํานัก ที่แสดงความสัมพันธ์ในรูปของสาเหตุและผลซ่ึงสามารถบ่งบอกถึงทิศทางและการเช่ือมโยงเป้าหมายต่างๆ ของ
องค์กรในแต่ละด้านได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเสมือนเครื่องมือส่ือสารและการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยให้มีความเข้าใจได้อย่างชัดเจน 
 

  องค์การนักศึกษา หมายถึง องค์การและหรือสภาและหรือสโมสรและหรือชมรมของนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้น
โดยความเห็นชอบและภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

  อาจารย์ประจํา หมายถึง อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับ
มหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไม่ต่ํากว่า 9 เดือน (อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษา 2551 
หมายถึง ข้อมูลอาจารย์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551) ในกรณีที่อาจารย์มีระยะเวลาทํางาน 6 เดือนให้นับเป็น 0.5 คน 
รวบรวมส้ินสุดปีการศึกษา  
 

  บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการสาย ข และ ค พนักงานมหาวิทยาลัยด้านสนับสนุน
วิชาการ และการบริหารจัดการ และธุรการ ซึ่งมีสัญญาจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ํากว่า 9 เดือน) 
 

  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วม
การแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา โดยระดับการมี
ส่วนส่วนของประชาชนมี 5 ระดับคือ 

1. ระดับการให้ข้อมูล เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซ่ึงเป็นการส่ือสารทางเดียว แต่เป็นระดับที่สําคัญ
เพราะเป็นการเริ่มต้นที่ส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซ่ึงจะนําไปสู่กระบวนการอื่นๆ ต่อไป 

2. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการรับฟังความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
บอกข้อปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ กับมหาวิทยาลัย 

3. ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องใน
กระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ การมีส่วนร่วมในระดับนี้ อาจดําเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาร่วม 

4. ระดับการร่วมมือ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทหรือฐานะหุ้นส่วนหรือ
ภาคีในการดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
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5. ระดับการเสริมอํานาจประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นระดับของ
การมอบอํานาจการตัดสินใจให้ประชาชนเป็นผู้กําหนด 

 

  แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์ หรือวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ทุกประเภท ตามลักษณะภาระงานและสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ต้องการ ได้แก่ มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่น ตัง้ใจปฏบิตัิ
หน้าที่ตามภาระงานที่กําหนด ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล มีความพึง
พอใจในการทํางาน ก่อให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพตาม
สายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ (Career path) 
 

  การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และนําไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทุกคนในมหาวิทยาลัย
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสูง 
 

  กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดระบบ
จัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 
องค์ประกอบคุณภาพ ตวับ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินสาขาวชิา 

 
ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ 4 ด้าน 23 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริหารจัดการ  จํานวน 5 ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งช้ีที่  1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาที่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของโครงการ 

    ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ  
ตัวบ่งช้ีที่  2 สารสนเทศเพ่ือการบริหารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ตัวบ่งช้ีที่  3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

     ของคณะ 
ตัวบ่งช้ีที่  4 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งช้ีที่  5 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

 

องค์ประกอบคุณภาพด้านคณุภาพบณัฑิต  จํานวน 12 ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 6 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 การพัฒนาคณาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 การจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 10 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ร้อยละของบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูลภาวะของการมีงานทํา 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบ่งช้ีที่ 13 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ตัวบ่งช้ีที่ 14 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
ตัวบ่งช้ีที่ 15 กลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ตัวบ่งช้ีที่ 16 กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 17 กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

องค์ประกอบคุณภาพด้านงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์  จํานวน 4 ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 18 การบูรณาการกระบวนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที่ 19 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหรือ 
ตัวบ่งช้ีที่ 20 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
ตัวบ่งช้ีที่ 21 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

 

องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการวิชาการ  จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งช้ีที่ 22 กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 23 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการใช้ในการพัฒนา 

     การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับสาขาวชิา    (ฉบับปรบัปรุง  ป ี2554)                                                        ปีการศึกษา 2554 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง
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องค์ประกอบคุณภาพดา้นการบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  1   : ร้อยละของกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาที่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 

ของโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   ปีงบประมาณ 
คําอธิบาย  :   

- สาขาวิชาควรมีการดําเนินการที่ตอบสนองตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ และบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
 - โครงการที่นํามานับได้ต้องดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ีของโครงการ 
 - ตัวบ่งช้ีของโครงการของสาขาวิชา จําเป็นต้องมีทั้งตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ และตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 
 - หากมีโครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชาในแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะที่ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ 
จะคิดค่าคะแนนสําหรับตัวบ่งช้ีน้ีเป็นศูนย์ 
 
วิธีการคาํนวณ 

จํานวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของโครงการ 
X   100 

จํานวนโครงการทั้งหมดของสาขาวิชาในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโครงการทั้งหมด 

2. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการทั้งหมด 

3. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด 

4. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของโครงการทั้งหมด 

5. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ข้อ 1  
มีการดําเนินการ 

ข้อ 2  
มีการดําเนินการ 

ข้อ 3  
มีการดําเนินการ 

ข้อ 4  
มีการดําเนินการ 

ข้อ 5  
 
 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับสาขาวชิา    (ฉบับปรบัปรุง  ป ี2554)                                                        ปีการศึกษา 2554 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง
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หลักฐานที่ควรมี   
1. แผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 
2. สรุปผลโครงการ/กิจกรรม 

 3. หนังสือขออนุมัติโครงการ 
 
ตัวอย่างการคํานวณ  

1. สาขาวิชามีโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ จํานวน 15 โครงการ 
2. สาขาวิชามีการดําเนินงานทุกโครงการ แต่มีโครงการท่ีได้ดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี

ของโครงการ จํานวน 13 โครงการ 
ดังน้ันสาขาวิชามีร้อยละของกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาที่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของ 

โครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ คือ 
 

 13 
15 

X  100 =  86.67  
  

เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน สาขาวิชามีผลการดําเนินการในเกณฑ์ข้อ 3 ได้ 3 คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับสาขาวชิา    (ฉบับปรบัปรุง  ป ี2554)                                                        ปีการศึกษา 2554 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง
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ตัวบ่งชี้ที่  2 : สารสนเทศเพื่อการบริหารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดตัวบ่งชี้   :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
คําอธิบาย  :  

สาขาวิชาควรมีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนทุก 5 พันธกิจ 
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ 
เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเผยแพร่สู่สาธารณะชน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทําการประมวลผล รวมทั้ง การ
วิเคราะห์เพ่ือจัดทําเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และนําส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศ เพ่ือใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์รวมท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการ
ทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ 
ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทํางานที่แตกต่างกันออกไป 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน 
2. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
3. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการ 
4. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ และการบริหารจัดการ 
5. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 1  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 2 

มีการดําเนินการ 
ข้อ 3  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 4  

มีการดําเนินการ 
ข้อ 5  

 
หมายเหตุ  

1. ข้อมูลการเรียนการสอนที่ควรมี เช่น ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลนักศึกษาทุกช้ันปีของสาขาวิชา ข้อมูล
หลักสูตร ข้อมูลศิษย์เก่า มคอ 3 ของอาจารย์ในสาขาวิชา รายช่ือนักศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียติคุณยกย่อง 

2. ข้อมูลวิจัยที่ควรมี เช่น งานวิจัย ช่ือผู้วิจัย จํานวนเงิน แหล่งงบประมาณ การตีพิมพ์เผยแพร่ การ
นําไปใช้ประโยชน์  

3. ข้อมูลบริการวิชาการที่ควรมี เช่น กิจกรรมโครงการ การบูรณาการ  
4. ข้อมูลการบริหารจัดการที่ควรมี เช่น งบประมาณของสาขาวิชา สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของ

สาขาวิชา  
5. ข้อมูลการประกันคุณภาพที่ควรมี เช่น รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา โปรแกรม    E–

SAR  
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ตัวบ่งชี้ที่  3 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
ของคณะ 

ชนิดตัวบ่งชี้   :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   ปีงบประมาณ 
คําอธิบาย  :   

สาขาวิชาควรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะ และ
มหาวิทยาลัย  

 
เกณฑ์การประเมิน  :  โดยการแปลงร้อยละการเบิกจ่ายเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

ร้อยละการเบิกจ่ายที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 95          
 
สตูรการคํานวณ    
 

1. ร้อยละการเบิกจ่าย     =          งบประมาณที่เบิกจ่าย  X 100 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 
2. การคิดคะแนน นําร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 95) 
    ร้อยละการเบิกจ่าย           คะแนนที่ได้       = 95 X 5 
 

หลักฐานที่ควรมี   
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ตัวอย่างการคาํนวณ 

- สาขาวิชามีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จํานวน 78,500  บาท 
- สาขาวิชามีงบประมาณที่เบิกจ่าย  จํานวน  59,500  บาท 

 
1. ร้อยละการเบิกจ่าย     =  ร้อยละ 75.80     59,500 

78,500 X 100 
 

 
2. การคิดคะแนน นําร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 95) 
 75.80 

95 X 5 = 3.99         คะแนนที่ได้       = คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  4 : ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดตัวบ่งชี้   :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
คําอธิบาย  :   

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ระบุไว้ว่า “...
ให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่าง
น้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปิดผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้สาขาวิชามีการรายงานข้อมูลตามตัวบ่งช้ีที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตามปีการศึกษารอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งผลการประเมินการประกัน
คุณภาพของสาขาน้ีจะเป็นคะแนนที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพ     การดําเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ของสาขาได้ 

ดังน้ันการประเมินตัวบ่งช้ีน้ี จะพิจารณาจากการรายงานข้อมูลของสาขาอย่างครบถ้วนตามรูปแบบ 
และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งช้ีของสาขาวิชา 
2. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งช้ีอย่างครบถ้วน และตามกําหนดในรอบ 

3 เดือน  
3. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งช้ีอย่างครบถ้วน และตามกําหนดในรอบ 

3 และ 6 เดือน 
4. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งช้ีอย่างครบถ้วน และตามกําหนดในรอบ 

3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน 
  5. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งช้ีอย่างครบถ้วน และตามกําหนดในรอบ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ข้อ 1  
มีการดําเนินการ 

ข้อ 2 
มีการดําเนินการ 

ข้อ 3  
มีการดําเนินการ 

ข้อ 4  
มีการดําเนินการ 

ข้อ 5  
 

หลักฐานท่ีควรมี   
รายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาวิชาตามรอบระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 

เดือน 
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ตัวบ่งชี้ที่  5 : ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้   :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
คําอธิบาย  :   

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ระบุไว้ว่า “...
ให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่าง
น้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปิดผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” มหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวบ่งช้ีที่ เน้นด้านการปัจจัยนําเข้าและ
กระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพของคณะน้ี จะเป็นคะแนนที่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสาขาได้ ดังน้ันในการประเมิน  ตัว
บ่งช้ีน้ีจะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในของระดับคณะ  
 
เกณฑ์การประเมิน   

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
 

หลักฐานที่ควรมี   
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 
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องค์ประกอบคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 : การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งชี้   :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
คําอธิบาย :  

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มี    การ
ประเมินหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและ
กลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง รายช่ืออาจารย์ที่ปรากฏอยู่ในเล่มหลักสูตร หรือตามที่มหาวิทยาลัย
แต่งต้ัง 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ    

1. สาขาวิชามีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. สาขาวิชามีการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรและมีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 

3. สาขาวิชามีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรก่อนเปิดและหลังปิดภาคการศึกษา 
4. สาขาวิชามีการรายงานผลการประเมินหลักสูตรตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตร (กรณีหลักสูตร ที่

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม กํากับ ให้การดําเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้ในเอกสารหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ี
ที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร) 

5. นําผลประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงการดําเนินงานหลักสูตร (กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร) 
 
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  
 
หลักฐานท่ีควรมี   

1. รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (ฟอร์มของมหาวิทยาลัย) พร้อมเอกสารประกอบ  
2. คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
3. แบบรายงานผลการประเมินหลักสูตร 
4. รายงานการประชุมของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
5. เอกสารหลกัสูตร เอกสารขั้นตอนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
6. เอกสาร สมอ.02 สมอ.07 และเอกสาร มคอ.7 
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ตัวบ่งชี้ที่  7 : การพัฒนาคณาจารย์ 
ชนิดตัวบ่งชี้   :   ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
คําอธิบาย :  

คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมท้ังพิจารณาจากความสําเร็จ
ของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างต่อเน่ือง อันจะทําให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจาก
คุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ประจําสาขาวิชา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย ทั้ง
ปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี 
   9 - 12 เดือน    คิดเป็น   1  คน 
   6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น   0.5  คน 
   น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2  5  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3  6  
รองศาสตราจารย์ 3 5 8  
ศาสตราจารย์ 6 8 10 

 
วิธีการคาํนวณ  

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คํานวณดังน้ี 
 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของอาจารย์ประจํา   
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จํานวนและรายช่ืออาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา 
 2. นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิ
การศึกษา และตําแหน่งวิชาการ 
 
หมายเหตุ  การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ 

- คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 
และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ ก.พ. 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ตัวอย่างการคาํนวณ 
 สาขาวิชามีจํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชา จํานวน 11 คน ดังน้ี 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 จํานวน

(คน) 
ค่า

น้ําหนัก 

ผลรวม
ค่า

น้ําหนัก 

จํานวน
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก 

ผลรวม
ค่า

น้ําหนัก 

จํานวน
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก 

ผลรวม
ค่า

น้ําหนัก 
3 0 0 2 2 4 1 5 5 อาจารย์ 
- 1 - 1 3 3 1 6 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1 3 3 2 5 10 - 8 - รองศาสตราจารย์ 
- 6 - - 8 - - 10 - ศาสตราจารย์ 

รวม 4 - 3 5 - 17 2  11 
รวมผลถ่วงน้ําหนัก 31 

 
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คํานวณดังน้ี 
 

31 
11 =  2.82  

 
 
การคิดคะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  
 

2.82 
6 x 5  =  2.35  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  8  : การจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ่งชี้   :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
คําอธิบาย   :   
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการจัดรูปแบบ การจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเร่ืองที่สําคัญมาก  ต่อความสนใจใฝ่รู้ 
และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษา   ได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระ
ในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการ
สอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอ
สําหรับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2. ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     (ใช้ข้อมูล
การส่งเอกสารจากกองบริการการศึกษา) 

3. มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้ โดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

5. มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู ้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
ตามผลการประเมินรายวิชาทุกรายวิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ  
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หลักฐานที่ควรมี   
1. คู่มือ/ประกาศ เก่ียวกับการประกันคุณภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2. มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7 (ใช้ข้อมูลการส่งเอกสารจากกองบริการการศึกษา) 
3. รายงานการประเมินผู้สอนที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
4. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)  และ

จัดทํารายงานเสนอต่อผู้บริหาร ในแต่ละภาคการศึกษา หรือสรุปโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
5. หนังสือเชิญวิทยากรและแบบตอบรับ แบบประเมินวิทยากร หรือสรุปผลโครงการ  
6. รายงานการทําวิจัยในช้ันเรียน หรือรายงานการจัดการความรู้ (KM) เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

หรือรายงานการจัดการความรู้ (KM) เก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
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ตัวบ่งชี้ที่  9   :  การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
คําอธิบาย   :    
 คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วน
คุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของ
ผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถ    ในการประยุกต์ความรู้กับ
การปฏิบัติงานจริง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย 
ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการ
คิดเชิงวิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการนําผลจากข้อ 1 มาจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
4. สาขาวิชามีกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสาขาวิชา หรือที่ประชุมระหว่างคณะ หรือที่ประชุมระหว่างสถาบัน 
หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ 

5. สาขาวิชามีโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา หรือส่งนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
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  
 
หลักฐานที่ควรมี   

1. ผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. รายงานการประชุม หลักฐานการนําผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มาใช้ในการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน หรือรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
3. หลักฐานการนําผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มาใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรม   เพ่ือ

เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
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4. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ 

5. รายงานผลโครงการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการใน    ที่
ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน ๆ ที่แสดงถึงการ
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ 

6. โครงการที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
7. รายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่  10 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
คําอธิบาย   :    
 คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพ
บัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมท้ังความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังน้ันสถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จ ของ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 
  
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
 1. สาขาวิชามีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มหาวิทยาลัยและคณะ ต้อง
การส่งเสริมให้แก่นักศึกษา ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เก่ียวข้องอย่างทั่วถึง 
 2. สาขาวิชามีโครงการหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและคณะ ที่ระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายความสําเร็จที่ชัดเจน 
 3. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งช้ีและเป้า
หมายที่กําหนดในข้อ 2 
 4. มีผลการประเมินในข้อ 3 บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของทุกโครงการ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 
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  
 
หมายเหตุ  
 1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือ เข้าร่วมการ
คัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 
 2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 3. หากสาขาวิชามีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมไว้หลายประเด็น ต้องดําเนินการ
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดังกล่าวให้ครบทุกประเด็น 
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หลักฐานที่ควรมี   
1. หลักฐานการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มหาวิทยาลัยและคณะ   ต้อง

การส่งเสริมให้แก่นักศึกษา ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เก่ียวข้องอย่างทั่วถึง 
2. โครงการที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
3. รายงานผลโครงการที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
4. ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  
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ตัวบ่งชี้ที่  11 : ร้อยละของบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูลภาวะของการมีงานทํา 
ชนิดตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
คําอธิบาย : 

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา น้ัน ๆ 
ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 

การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามาประจํา เพ่ือ
เลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาค
นอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน 
 
วิธีการคํานวณ 

จํานวนบัณฑิตที่กรอกข้อมูล x 100 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีที่ประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ตัวอย่างการคาํนวณ 
 1. สาขาวิชามีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีที่ประเมิน จํานวน 125 คน 
 2. สาขาวิชามีบัณฑิตที่กรอกข้อมูลภาวะของการมีงานทํา จํานวน 108 คน 
 

108 
125 x 100 = ร้อยละ 86.40 

 การคิดคะแนน 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

86.40 
100 x 5 = 4.32 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับสาขาวชิา    (ฉบับปรบัปรุง  ป ี2554)                                                        ปีการศึกษา 2554 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง



 40 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  :  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดตัวบ่งชี้   :  ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
คําอธิบาย   :   
 บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้น 
ๆ ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน  

 การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจําเพ่ือ
เลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาค
นอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน 

 
วิธีการคํานวณ 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 100 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
หมายเหตุ  
 ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อย
ละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกห้องเรียน กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ํา โดยผลการสํารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
  1. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 
  2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
  3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 
  4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
  5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 
  6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
  7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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ตัวอย่างการคํานวณ 
1. สาขาวิชามีผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวน   125 คน 

 2. สาขาวิชามีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ    จํานวน   108 คน 
 3. สาขาวิชามีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา   จํานวน      88  คน 
    หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
    (ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา) 
 4. สาขาวิชามีบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา   จํานวน       7 คน 
    หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว   
 5. สาขาวิชามีบัณฑิตที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน       8 คน 
 6. สาขาวิชามีบัณฑิตผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหารจํานวน จํานวน       3 คน 
 
 สาขาวิชามีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจคิดเป็น 
 

108 
125 x 100 =  ร้อยละ 86.40 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

  
 สาขาวิชามีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  

88 
108 – (7+8+3) x 100 =  ร้อยละ 97.78  

  
การคิดคะแนน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

.97.78 
100 x 5 =  4.89 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ที่  13 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
คําอธิบาย : 

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกําหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 
5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพกําหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต        

กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานท้ัง 5 ด้าน ต้อง
ทําการประเมินครบทุกด้าน 
 
วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกห้องเรียน อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดังต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจากตัวอย่างแบบสอบถามที่
เผยแพร่โดย สมศ. 

2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
3. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 
 
 
 
หมายเหตุ 
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 1. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต คือ การนําตัวเลขจากทุกข้อคําถามทั้ง 5 ด้าน มา
รวมกัน ไม่ใช่การนําค่าเฉลี่ยของแต่ละด้านมารวมกันแล้วหาร 5  
 2. ในกรณีสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้แสดง
การคิดค่าคะแนนแจกแจงในแต่ละระดับการศึกษา 
 
ตัวอย่างการคํานวณ 
  

จํานวนบัณฑิต บัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 
(อย่างน้อยร้อยละ 20ของผู้สําเร็จการศึกษา) ที่สําเร็จการศกึษา (คน) 

ผลรวมของคา่คะแนนที่ได้
จากการประเมินบัณฑิต 

ป.ตร ี ป.โท รวม ป.ตร ี ป.โท รวม ป.ตร ี ป.โท รวม 
126 4 130 45 2 47 205 8.05 213.05

 
การคิดคะแนน  

 
 การศึกษาระดับปริญญาตรี 205 

45 = 4.56 คะแนน  
 
 
 การศึกษาระดับปริญญาโท 8.05

2 = 4.03 คะแนน 
 
  

213.05
47 = 4.53  ทุกระดับการศึกษา คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  14  : ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
ชนิดตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   การตีพิมพ์เผยแพร่ใช้ปีปฏิทิน 

ผู้สําเร็จการศึกษาใช้ปีการศึกษา 
คําอธิบาย  : 
 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิด ความสามารถด้าน การคิด
เชิงวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการ และ นักวิชาชีพ
ขั้นสูง 
 ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความ
จากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปะนิพนธ์ 
 การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
คณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ัน ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
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วิธีการคํานวณ 
 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ หรอืเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  X  100 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
 นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่าน้ัน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ดังน้ี 
 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding)  
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

         
  กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค*์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน หรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)    

  มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์   
  ไทย และเวียดนาม      

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพรเ่ฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  

  หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้อง 
  ไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  
  ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
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เกณฑ์การประเมิน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. จํานวนและรายช่ือบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
หน่ึงของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปี  ตามปี
การศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่
ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์ ค่านํ้าหนักของบทความวิจัยแต่ละช้ิน  
 2. จํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ช่ือหน่วยงานหรือองค์กร 
พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่านํ้าหนักของ  การเผยแพร่
ผลงานแต่ละช้ิน 
 3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 
ตัวอย่างการคาํนวณ 

ระดับคณุภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ฯ 
จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาท้ังหมด จํานวนผลงานท่ีตีพิมพ์ฯ

0.25 0.50 0.75 1.00 
54 คน 45 ผลงาน 28 7 3 7 

ค่าน้าํหนัก 7 3.5 2.25 7 
รวมค่าน้าํหนกั 19.75 

 
  การคิดคะแนน 

ร้อยละถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 

19.75 
54 X  100 =   ร้อยละ 36.57 

 
 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  

 36.57 
25 X  5 =  7.31     

 
 ดังน้ันผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ สาขาวิชาได้    5 
คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  15 : กลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
คําอธิบาย :    
 สาขาวิชาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการ
ด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
 1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทุกหมู่เรียน 
 2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการอย่างน้อย 1 โครงการ และ กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างน้อย 1 โครงการ 
 4. มีการจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
 5. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 6. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ  
 
หลักฐานที่ควรมี 
 1. คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา  
 2. ข้อมูลนักศึกษาทุกกลุ่มเรียน 

3. บันทึกการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา (online) 
4. ตารางโฮมรูม 
5. ช่องทางการเผยแพร่ เช่น เว็บไซต์ของสาขาวิชา , บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร , การสื่อสารทาง 

Social network  
6. รายงานผลโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ  
7. รายงานผลโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ  หรือสหกิจศึกษา   
8. สรุปผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ คือ การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใช้ชีวิต การให้บริการการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
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9. หลักฐานที่แสดงถึงการปรับปรุงที่เกิดจากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ เช่น รายงาน
การประชุม รายงานผลการดําเนินโครงการที่มีการแสดงถึงการปรับปรุงการให้บริการ หลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน 
ๆ ที่แสดงถึงการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่  16   : กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้      :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
คําอธิบาย :  
 สาขาวิชาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบัน คณะ และสาขาวิชา เป็นกิจกรรมท่ี
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนด
เพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
           - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 2 ที่ดําเนินการโดยสาขาวิชาอ่ืนในคณะหรือนอกคณะ 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จตามเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามข้อ 2 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
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  
 
หลักฐานที่ควรมี  

1. รายช่ือนักศึกษาของสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายใน/ภายนอกสถาบัน  
 2. รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาสาขาวิชาที่ผ่านการอบรมประกัน
คุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท สําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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 3. รายช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่ผ่านการอบรม
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. หลักฐานที่แสดงถึงการปรับปรุงที่เกิดจากผลการประเมินตามข้อ 4 และต้องเป็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่แสดงถึงการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่  17  :    กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้      :    กระบวนการ 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
คําอธิบาย  :    
 สาขาวิชาต้องส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มี
การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

1. นักศึกษาของสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. มีการจัดทํา มคอ.3 ที่แสดงถึงรายวิชาที่บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาอย่างน้อย 1 รายวิชา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 

ช่องทาง 
4. มีการจัดทํา มคอ.5 ที่แสดงผลสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการจัดทํางานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
 
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  
 
หลักฐานที่ควรมี 
 1. รายช่ือนักศึกษาของสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 2. มคอ 3 (หมวด 4, 5) ของรายวิชาที่บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด 
การเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา หรือรายงานวิจัยในช้ันเรียนที่เกี่ยวกับการใช้กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
 3. หลักฐานการเผยแพร่กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนต่อ
สาธารณชนอย่างน้อย 1 ช่องทาง 
 4. มคอ 5 (หมวด 2, 3, 5, 6) ที่มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด การ
เรียนการสอน 
 5. มคอ 3 ที่แสดงให้เห็นถึงผลการปรับปรุงการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
 6. รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 
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องค์ประกอบคุณภาพด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  18 : การบูรณาการกระบวนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
คําอธิบาย :   

สาขาวิชาต้องมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัด การเรียนการสอน โดย
กําหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นํานักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง  การ
บรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด้านวิจัย หรือสัมมนาเก่ียวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือ
ของศาสตราจารย์อาคันตุกะ มีรายวิชาที่นํากระบวนการวิจัยบูรณาการสู่การเรียนการสอน    มีการประเมินผล
การบูรณาการของการนํากระบวนการวิจัยสู่การเรียนการสอน และมีการนําผลการประเมินการบูรณาการมา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. กําหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
2. นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือ

สัมมนาเก่ียวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
3. มีรายวิชาที่นํากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บูรณาการสู่การเรียนการสอน  
4. มีการประเมินผลสําเร็จการบูรณาการของการนํากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การเรียน

การสอน 
5. มีการนําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

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 
 

หลักฐานที่ควรมี 
1. หลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น สรุปโครงการ/กิจกรรม 

คําสั่งไปราชการ รายช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2. หลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด้านวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ หรือสัมมนาเก่ียวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะ เช่น 
ใบประกาศหรือสรุปโครงการ หรือใบเซ็นช่ือ หรือคําสั่งไปราชการ 

3. มคอ. 3 
4. ผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการนํากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การเรียนการ

สอน หรือ มคอ. 5 
5. มคอ. 3 ที่ได้รับการปรับปรุง หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร    
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หมายเหตุ 
งานสร้างสรรค์ คือ ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้า ที่แสดงออกทาง

ศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 
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ตัวบ่งชี้ที่  19 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ชนิดตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี :   จํานวนเงินใช้ปีงบประมาณ 

จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา 
คําอธิบาย :   

ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา  คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบัน 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งช้ี     ที่
สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

อาจารย์ประจําสาขาวิชา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย ทั้ง
ปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี 
   9 - 12 เดือน    คิดเป็น   1  คน 
   6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น   0.5  คน 
   น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา  
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
   2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
   3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5  =  25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการคํานวณ  
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารย์ประจํา 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
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 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
  คะแนนที่ได้   =  
  
 
หลักฐานที่ควรมี 

- จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
- สรุปจํานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ 
- ประกาศทุนวิจัย หรือสญัญารับทุน 
 

หมายเหตุ 
1. จํานวนเงินใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 

 2. จํานวนอาจารย์ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 3. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินน้ัน 
ๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  
 4. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน  
 5. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ดําเนินการ  
 
ตัวอย่างการคาํนวณ 
 สาขาวิชา ก. อยู่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีข้อมลูดังน้ี 

- อาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  จํานวน 12.5 คน 
- อาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ  จํานวน 2 คน 
- เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 330,080 บาท 
- เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 43,000 บาท 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  
  
 การคิดคะแนน 
 แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  คะแนนที่ได้   =  
  
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 x 5 

373,080  
10.5 =  35,531.43 บาทต่อคน 

35,531.43 
60,000 X  5 =  2.96 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  20 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใช้ปีปฏิทิน 
   จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจํานวนผลงาน
สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ัน ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

อาจารย์ประจําสาขาวิชา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย ทั้ง
ปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี 
   9 - 12 เดือน    คิดเป็น   1  คน 
   6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น   0.5  คน 
   น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับสาขาวชิา    (ฉบับปรบัปรุง  ป ี2554)                                                        ปีการศึกษา 2554 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง

http://www.scimagojr.com/


 57

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ทุกสาขาวิชาที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ทุกสาขาวิชาที่สังกัดคณะครุศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี  
 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 4 (Q3 
หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 
(Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค*์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)    

  มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์   
  ไทย และเวียดนาม      

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพรเ่ฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  

  หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้อง 
  ไปแสดงในต่างประเทศ 
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การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  
  ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
X  100  จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10

 
หลักฐานที่ควรมี  

1. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของ
บทความ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ และค่านํ้าหนักของ  แต่ละ
บทความวิจัย 

2. จํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ช่ือสถานที่ 
จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่านํ้าหนักของแต่ละ
ผลงานสร้างสรรค์ 

3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 
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ตัวอย่างการคํานวณ 
 สาขาวิชา ข. อยู่กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีข้อมูลดังน้ี 

- อาจารย์ประจําสาขาวิชารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  จํานวน 15.5 คน 
- งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่จํานวน 8 เรื่อง ดังน้ี 
 

ระดับคณุภาพของงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
จํานวนงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  

0.25 0.50 0.75 1.00 
8 เร่ือง 5 2 1 0 

ค่าน้าํหนัก 1.25 1.00 0.75 0.00 
รวมค่าน้าํหนกั 3.00 

 
ดังน้ันงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

 3.00 
15.5 X 100 =  ร้อยละ 19.35 

 
การคิดคะแนน 
สาขาวิชา ข. อยู่กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
19.35 

10 X 5  =  9.68    คิดเป็น  5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  21 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
การคิดรอบปี :   การนําไปใช้ประโยชน์ใช้ปีปฏิทิน 
   จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
และมีประโยชน์สู่การนําไปใช้จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจําที่นําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการ
วิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
หลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ และ/หรือได้
การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับ
งานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีดังน้ี 
 1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนใน
เร่ืองต่าง ๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้าน
การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   
 2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ นําไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
 4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมิน
ไว้ 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจ
รับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  

อาจารย์ประจําสาขาวิชา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย ทั้ง
ปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 
การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี 
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   9 - 12 เดือน    คิดเป็น   1  คน 
   6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น   0.5  คน 
   น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 
 
วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ X 100 จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. จํานวนและรายช่ืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจํา และ
นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ปีที่นําไปใช้ประโยชน์ ช่ือ
หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี
ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
 - การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนใน
เรื่องต่าง ๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้าน
การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   
 - การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
 - การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
 - การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัย
ประจําที่ลาศึกษาต่อ  

3. การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นํา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจน โดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ 
ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับ
การใช้ประโยชน์ได้เพียงคร้ังเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้
ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน 
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หลักฐานท่ีควรมี  
1. หนังสือตอบรับการนําไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล เช่น อบต. โรงเรียน บริษัท ฯลฯ ที่

มีการลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร หรือเอกสารท่ีมีการประทบัตราองค์กร (ถ้ามี) 
 2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
 3. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) 
ตัวอย่างการคํานวณ 

- อาจารย์ประจําสาขาวิชารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  จํานวน 12 คน 
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 2 เรื่อง  
ดังน้ันงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
  

2 
12 X 100 =  ร้อยละ 16.67  

การคิดคะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
16.67 

20  X  5 =  4.17  
 

คะแนน  
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องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  22 : กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :   โครงการในแผนใช้ปีงบประมาณ 
   การบูรณาการใช้ปีการศึกษา 
คําอธิบาย :   

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพ่ือเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม 
 สาขาวิชานับเป็นส่วนขับเคล่ือนที่สําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานพันธะกิจด้านการบริการ
วิชาการในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีผลการสํารวจความต้องการของชุมชนที่สํารวจโดยคณะหรือสาขาวิชา และมีโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการของสาขาวิชาที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 
 2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน การ
สอนและการวิจัย 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 
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 
 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2554 อนุโลมให้ใช้แผนบริการวิชาการของคณะ 
 
หลักฐานที่ควรมี   

1. ผลการสํารวจความต้องการของชุมชน ที่สํารวจโดยคณะหรือสาขาวิชา 
2. แผนงานบริการวิชาการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 
3. รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ 
4. มคอ 3 (หมวด 4, 5) ที่ระบุถึงการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับโครงการบริการวิชาการ 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับสาขาวชิา    (ฉบับปรบัปรุง  ป ี2554)                                                        ปีการศึกษา 2554 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง



 64 

5. รายงานวิจัยที่มีการบูรณาการเข้ากับโครงการบริการวิชาการ (ควรระบุไว้ในหลักการและเหตุผล
ของโครงการ 

6. รายงานการบูรณาการในรายวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
7. มคอ 5 (หมวด 2, 3, 5, 6) ที่มีการบูรณาการงานด้านบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 
8. รายงานโครงการบริการวิชาการ โดยมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษาใน การ

ประเมินความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ การนําไปใช้ประโยชน์ 
9. รายงานการวิจัย/โครงร่างวิจัยที่มีการบูรณาการ 
10. ข้อเสนอแนะในเล่มรายงานโครงการ 
11. รายงานการประชุม 
12. โครงการบริการวิชาการที่นํามาจากข้อเสนอแนะจากผลการประเมินที่ผ่านมา 
13. แผนการปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และ การ

วิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่  23 : ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ 
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ชนิดตัวบ่งชี้  :  ผลลิต 
การคิดรอบปี :   ปีการศึกษา 
คําอธิบาย :  

การให้บริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นทีพ่ึ่งของชุมชนหรอื
สังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการ หรือการ
พัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข็มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มี
ค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาหรือบูรณาการเข้า
กับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น  

การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนา มี 2 ประเภท คือ 
1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาการวิจัย 

 ในการประเมินตัวบ่งช้ีน้ีต้องมีโครงการท้ังสองประเภท ทั้งน้ีในแต่ละโครงการไม่จําเป็นต้องมีทั้งสอง
ประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 
 
วิธีคํานวณ 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการของสาขาวิชา 
ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย X  100 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการท้ังหมดของสาขาวิชา 

ตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปต่อ
ยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชา หรือนําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 
 2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวต้ังจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และโครงการ
วิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหน่ึง ๆ จะบูรณาการเฉพาะ
กับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน และการวิจัยก็ได้ 
 3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมิน   ใน
ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
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หลักฐานที่ควรมี 
1. แผนบริการวิชาการของคณะ 
2. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของสาขาวิชา 
3. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้

และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยโดยอาจต่อยอด
พัฒนาเป็นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชา หรือนําไปสู่การเปิด รายวิขาใหม่ 

 
ตัวอย่างการคํานวณ 
 ข้อมูลเบ้ืองต้นของสาขาวิชามีดังน้ี 
 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 13 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 2 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่นํามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย 1 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ
การวิจัย 

0 โครงการ 

 
ดังน้ันโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ

การวิจัย 
  3 

13 X  100 =  ร้อยละ 23.08  
 
การคิดคะแนน 
กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
23.08 

30  X  5 =  3.85  
 

คะแนน  
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