
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(27/01/2557) 

 

ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสาขาวิชา  
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 

 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา เป็นกระบวนการหน่ึงของระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ต่อเน่ืองมาจากการพัฒนาคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ โดยนําข้อมูลที่
ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสาขาวิชา  
 ในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ทบทวนตัว
บ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา โดยการมีส่วนร่วมกระดับสาขาวิชาทั้งหมด 
11 สาขา วันที่ 15 มกราคม 2557 ภายใต้บริบทที่สอดคล้องกับการดําเนินงานตามพันธกิจของสาขาวิชา ดังน้ัน
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนด มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จึงจําเป็นต้องมีความชัดเจนใน
การกําหนดหลักการในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจําปีการศึกษา 2556 เพ่ือให้ทุก
สาขาวิชาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทุกระดับการศึกษา มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของสาขาวิชาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ตามตัวบ่งช้ีคุณภาพดังน้ี   

1. องคป์ระกอบคณุภาพด้านการบรหิารจัดการ มีตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน 

 

2. องคป์ระกอบคณุภาพด้านคุณภาพบณัฑิต มีตัวบ่งชี้ จํานวน 10 ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งช้ีที่ 2 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

  ตัวบ่งช้ีที่ 3 การจัดการเรียนการสอน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4 การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5 ร้อยละของบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูลภาวะของการมีงานทํา 

   ตัวบ่งช้ีที่ 6 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 ตัวบ่งช้ีที่ 7 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 ตัวบ่งช้ีที่ 8 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
เผยแพร่ (ประเมินระดับบัณฑิตศึกษา)  
 ตัวบ่งช้ีที่ 9 กลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 ตัวบ่งช้ีที่ 10 กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 11 กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. องคป์ระกอบคณุภาพด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีตัวบ่งชี้ จํานวน 4 ตัวบง่ชี้  
ตัวบ่งช้ีที่ 12 การบูรณาการกระบวนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที่ 13 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ตัวบ่งช้ีที่ 14 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
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ตัวบ่งช้ีที่ 15 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

 

4. องคป์ระกอบคณุภาพด้านการบริการวิชาการ มีตัวบ่งชี้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้
 ตัวบ่งช้ีที่ 16 กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีที่ 17 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการใช้ในการพัฒนา การ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
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ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพระดบัสาขาวชิา 

 
องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1  : ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดตัวบ่งชี้    :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :   

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ระบุไว้ว่า “...ให้
หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น อย่างน้อย 1 
ครั้งในทุก 3 ปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน...” มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้สาขาวิชามีการรายงานข้อมูลตาม   ตัวบ่งช้ีที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตามปีการศึกษารอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพของ
สาขาวิชาน้ีจะเป็นคะแนนที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพ     การดําเนินงานด้านต่างๆ ของ
สาขาได้ 

ดังน้ันการประเมินตัวบ่งช้ีน้ี จะพิจารณาจากการรายงานข้อมูลของสาขาวิชาอย่างครบถ้วนตามรูปแบบ 
และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
1. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพ 
2. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาวิชาทุกตัวบ่งช้ีอย่างครบถ้วน และตามกําหนด  ในรอบ 

3 เดือน  
3. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาวิชาทุกตัวบ่งช้ีอย่างครบถ้วน และตามกําหนด   ใน

รอบ 6 เดือน 
4. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาวิชาทุกตัวบ่งช้ีอย่างครบถ้วน และตามกําหนด  ในรอบ 

9 เดือน 
  5. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาวิชาทุกตัวบ่งช้ีอย่างครบถ้วน และตามกําหนดในรอบ 
12 เดือน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

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

ข้อ   
มีการดําเนินการ  2

ข้อ 
มีการดําเนินการ 3 

ข้อ 
มีการดําเนินการ  4 

ข้อ 
มีการดําเนินการ 5 

ข้อ 
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องค์ประกอบคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  : การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งชี้    :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความ
พร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมิน
หลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไก
บริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง รายช่ืออาจารย์ที่ปรากฏอยู่ในเล่มหลักสูตร หรือตามที่มหาวิทยาลัย
แต่งต้ัง 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ    

1. สาขาวิชามีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. สาขาวิชามีการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรและมีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 

3. สาขาวิชามีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรก่อนเปิดและหลังปิดภาคการศึกษา 
4. สาขาวิชามีการรายงานผลการประเมินหลักสูตรตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  

- ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (จะต้องควบคุม กํากับให้การดําเนินงาน  ตามตัวบ่
งช้ีที่กําหนดไว้ในเอกสารหลักสูตร ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร ตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key 
Performance Indicators) ของหลักสูตร )  

(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินการหลักสูตร  

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

อย่างน้อยก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก

ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   - ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 โดยรายงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ประกอบไป
ด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 

(1) การบริหารหลักสูตร 
(2) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
(3) การสนับสนุนและการให้คําปรึกษานักศึกษา 
(4) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

5. นําผลประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงการดําเนินงานหลักสูตร (กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม   กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร) 

หมายเหตุ : 
 1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
รอบปีการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับ
ปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดําเนินการแล้ว 
 2. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่   หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียด
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมด หรือต่างชุดก็ได้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ  

หลักฐานที่ควรมี   
1. รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (ฟอร์มของมหาวิทยาลัย) พรอ้มเอกสารประกอบ  
2. คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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3. แบบรายงานผลการประเมนิหลกัสูตร 

4. รายงานการประชุมของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
5. เอกสารหลักสูตร เอกสารขัน้ตอนการปรับปรุง/พัฒนาหลกัสูตร 
6. เอกสาร สมอ.02 สมอ.07 และเอกสาร มคอ.7 
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ตัวบ่งชี้ที่  3   : การจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ่งชี้    :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :   
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการจัดรูปแบบการจัด     การ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้ และ
ต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการ            ฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอน
ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสําหรับ
การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน   การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

2. ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิ
ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ใช้ข้อมูลการส่ง
เอกสารจากกองบริการการศึกษา) 

3. มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้ โดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

5. มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้        เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
ผลการประเมินรายวิชาทุกรายวิชา 
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หมายเหตุ : 

 -  งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบัน ที่ได้
พัฒนาขึ้น และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน  
 -  กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมี    การ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ        ภาค
การศึกษาด้วย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ  

 
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) และจัดทํา

รายงานเสนอต่อผู้บริหาร ในแต่ละภาคการศึกษา หรือสรุปโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
5. หนังสือเชิญวิทยากรและแบบตอบรับ แบบประเมินวิทยากร หรือสรุปผลโครงการ  
6. รายงานการทําวิจัยในช้ันเรียน หรือรายงานการจัดการความรู้ (KM) เก่ียวกับการเรียนการสอน หรือ

รายงานการจัดการความรู้ (KM) เก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
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ตัวบ่งชี้ที่  4    :  การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :    
 คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  พึงมี 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มี 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิต
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การ
เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร  ที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมด้านความ
เป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

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

วิชาการในที่ประชุมระหว่างสาขาวิชา หรือที่ประชุมระหว่างคณะ หรือที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

5. สาขาวิชามีโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา หรือส่งนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ  
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หลักฐานที่ควรมี   

1. ผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. รายงานการประชุม หลักฐานการนําผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มาใช้ในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน หรือรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
3. หลักฐานการนําผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มาใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
4. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง

สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ 
5. รายงานผลโครงการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการใน          ที่

ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่แสดงถึงการเข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ 

6. โครงการท่ีเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
7. รายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่  5  : ร้อยละของบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูลภาวะของการมีงานทํา 
ชนิดตัวบ่งชี้  :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

 บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาวิชาน้ันๆ 
ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบ
กับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 

 การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามาประจํา     เพ่ือ
เลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก
เวลา 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
x 100 = ร้อยละ 86.40 

 125

  
การคิดคะแนน  
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

 86.40
x 5 = 4.32 คะแนน 

 100

 
 



 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(27/01/2557) 

 

12
ตัวบ่งชี้ที่ 6  :   บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดตัวบ่งชี้   :  ผลผลิต 
การคิดรอบปี :    ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :   
 บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาน้ัน 
ๆ ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  

 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 อย่างน้อยร้อยละ 
70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกห้องเรียน กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ํา โดยผลการสํารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
  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 
x 100 =  ร้อยละ 86.40 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

 125 

  
 สาขาวิชามีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 88
x 100 =  ร้อยละ 97.78  

 108 – (7+8+3)

  
 การคิดคะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 .97.78
x 5 =  4.89 คะแนน  

 100
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ตัวบ่งชี้ที่  7  : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดตัวบ่งชี้  :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกําหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง TQF 
ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพ
กําหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต        

กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานท้ัง 5 ด้าน ต้องทํา
การประเมินครบทุกด้าน 
 
วิธีการคํานวณ 
 

 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต  

 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและใน           เชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกห้องเรียน อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยมี
ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจากตัวอย่างแบบสอบถามที่เผยแพร่ โดย สมศ. 

 
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
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3. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 

 
หมายเหตุ 
 1. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต คือ การนําตัวเลขจากทุกข้อคําถามทั้ง 5 ด้าน มา
รวมกัน ไม่ใช่การนําค่าเฉลี่ยของแต่ละด้านมารวมกันแล้วหาร 5  
 2. ในกรณีสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้แสดงการคิด
ค่าคะแนนแจกแจงในแต่ละระดับการศึกษา 
 
ตัวอย่างการคํานวณ 

จํานวนบัณฑิต 
ที่สําเร็จการศกึษา (คน) 

บัณฑิตที่ได้รับการประเมิน
(อย่างน้อยร้อยละ 20ของผู้สําเร็จการศึกษา) 

ผลรวมของคา่คะแนนที่ได้
จากการประเมินบัณฑิต 

ป.ตร ี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตร ี ป.โท รวม

126 4 130 45 2 47 205 8.05 213.05

 
 การคิดคะแนน 
 
 การศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 
 การศึกษาระดับปริญญาโท 
 
  
 ทุกระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

205
= 4.56 คะแนน 

45

8.05
= 4.03 คะแนน 

2

213.05
= 4.53 คะแนน 

47
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ตัวบ่งชี้ที่  8   : ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
    เผยแพร่  
ชนิดตัวบ่งชี้  :   ผลผลิต 
การคิดรอบปี  :   การตีพิมพ์เผยแพร่ใช้ปีปฏิทิน 

ผู้สําเร็จการศึกษาใช้ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 
     ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิด ความสามารถด้าน     การคิด
เชิงวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการ และ    นักวิชาชีพขั้น
สูง 
    ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจาก
สารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปะนิพนธ์ 
   การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้อง
เป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
   การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ   อยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
   งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ นอก
สถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
   งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ   ในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
   งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
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   งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย     ที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (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 หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 
วิธีการคํานวณ 
 

 
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ หรอืเผยแพร่

ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  X  100 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด

 
หมายเหตุ 
 นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่าน้ัน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ดังน้ี 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย
0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง

0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding)  

0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

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 
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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 เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  

  หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้อง 
  ไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  
  ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. จํานวนและรายช่ือบทความท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปี
ปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือ
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์ ค่านํ้าหนักของบทความวิจัยแต่ละช้ิน  
 2. จํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ช่ือหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้ง
จังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่านํ้าหนักของการเผยแพร่ผลงานแต่ละช้ิน 
 3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
ตัวอย่างการคาํนวณ 

จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาท้ังหมด จํานวนผลงานท่ีตีพิมพ์ฯ
ระดับคณุภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ฯ

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 
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การคิดคะแนน 

ร้อยละถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 

 
 
 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
  
 
 ดังน้ันผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ สาขาวิชาได้    5 
คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19.75
X  100 =  ร้อยละ 36.57 

 54

 36.57
X  5 =  7.31   

 25
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ตัวบ่งชี้ที่  9  : กลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :    
 สาขาวิชาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปน้ี (1) การบริการ
ด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
และ (3) การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
 1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทุกหมู่เรียน 
 2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการอย่างน้อย 1 โครงการ และกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างน้อย 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 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ  

 
หลักฐานที่ควรมี 
 1. คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา  
 2. ข้อมูลนักศึกษาทุกกลุ่มเรียน 

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

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

แนวการใช้ชีวิต การให้บริการการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

9. หลักฐานที่แสดงถึงการปรับปรุงที่เกิดจากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ เช่น รายงานการ
ประชุม รายงานผลการดําเนินโครงการที่มีการแสดงถึงการปรับปรุงการให้บริการ หลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่
แสดงถึงการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่  10    : กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้        :   กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  
   สาขาวิชาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบัน คณะ และสาขาวิชา เป็นกิจกรรม          ที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพ ได้กําหนดเพ่ิมเติม 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพ   ไปใช้
ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 
           - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

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

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ  
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หลักฐานที่ควรมี  

1. รายช่ือนักศึกษาของสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายใน/ภายนอกสถาบัน  
 2. รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาสาขาวิชาที่ผ่านการอบรมประกัน
คุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท สําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 3. รายช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่ผ่าน     การ
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. หลักฐานที่แสดงถึงการปรับปรุงที่เกิดจากผลการประเมินตามข้อ 4 และต้องเป็นหลักฐาน     เชิง
ประจักษ์ที่แสดงถึงการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่  11   :    กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้       :    กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :    
   สาขาวิชาต้องส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการบูร
ณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

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

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาอย่างน้อย 1 รายวิชา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่างน้อย   1 

ช่องทาง 
4. มีการจัดทํา มคอ.5 และรายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงผลสําเร็จของการบูร

ณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  กับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการจัดทํางานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  กับการ

จัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ  

 
หลักฐานที่ควรมี 
 1. รายช่ือนักศึกษาของสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 2. มคอ.3 (หมวด 4, 5) ของรายวิชาที่บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ       จัดการ
เรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา หรือรายงานวิจัยในช้ันเรียนที่เก่ียวกับการใช้กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
 3. หลักฐานการเผยแพร่กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนต่อสาธารณชน
อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
 4. มคอ. 5 (หมวด 2, 3, 5, 6) ที่มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ      จัดการ
เรียนการสอน 
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 5. มคอ. 3 ที่แสดงให้เห็นถึงผลการปรับปรุงการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ  การ
เรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
 6. รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบูรณาการกับ การ
เรียนการสอน 
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องค์ประกอบคุณภาพด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  12 :  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :   

  สาขาวิชาต้องมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน โดย
กําหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นํานักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายใน
เวทีการประชุมวิชาการด้านวิจัย หรือสัมมนาเก่ียวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของ
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ มีรายวิชาที่นํากระบวนการวิจัยบูรณาการสู่การเรียนการสอน มีการประเมิน    ผลการบูร
ณาการของการนํากระบวนการวิจัยสู่การเรียนการสอน และมีการนําผลการประเมินการบูรณาการ มาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. กําหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
2. นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือสัมมนา

เก่ียวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
3. มีรายวิชาที่นํากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาบูรณาการสู่การเรียนการสอน  
4. มีการประเมินผลสําเร็จการบูรณาการของการนํากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การเรียน  การสอน 
5. มีการนําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
5 ข้อ 

 
หลักฐานที่ควรมี 

1. หลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น สรุปโครงการ/กิจกรรม คําสั่งไป
ราชการ รายช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

2. หลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด้านวิจัยหรือ             งาน
สร้างสรรค์ หรือสัมมนาเก่ียวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะ เช่น ใบ
ประกาศหรือสรุปโครงการ หรือใบเซ็นช่ือ หรือคําสั่งไปราชการ 
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3. มคอ. 3  
4. ผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการนํากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การเรียนการสอน 

หรือ มคอ. 5 
5. มคอ. 3 ที่ได้รับการปรับปรุง หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร    

 
หมายเหตุ 

งานสร้างสรรค์ คือ ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออก ทาง
ศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 
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ตัวบ่งชี้ที่  13  : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

ชนิดตัวบ่งชี้  : ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี  :   จํานวนเงินใช้ปีงบประมาณ 

จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :   

ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน และ   ที่ได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัย หรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้นของสถาบัน 
 นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งช้ี        ที่
สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

อาจารย์ประจําสาขาวิชา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย ทั้งปี
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี 

   9 - 12 เดือน     คิดเป็น   1  คน 
   6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน   คิดเป็น   0.5  คน 
   น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถนํามานับได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

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

 2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
  คะแนนที่ได้   =  
  
 
หลักฐานที่ควรมี 

- จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศกึษาต่อ) 
- สรปุจํานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รบั 
- ประกาศทุนวิจัย หรือสญัญารับทุน 
 

หมายเหตุ 
1. จํานวนเงินใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 

 2. จํานวนอาจารย์ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 3. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน  น้ันๆ 
ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  
 4. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่ง
เงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน  
 5. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์ แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ  
ตัวอย่างการคาํนวณ 
 สาขาวิชา ก. อยู่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มีข้อมูลดังน้ี 

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

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

จํานวนอาจารย์ประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
x 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  
  
 การคิดคะแนน 
 แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  คะแนนที่ได้   =  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

373,080  
=  35,531.43 บาทต่อคน 

10.5

 35,531.43
X  5 =  2.96 คะแนน 

 60,000
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ตัวบ่งชี้ที่  14  : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่
ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  :   การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใช้ปีปฏิทิน 
    จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้ : 
   การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่าง มี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมี
การเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
   การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ   อยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  
   งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ นอก
สถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
   งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ   ในสาขาวิชาน้ันๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
   งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
   งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย     ที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (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 หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 



 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
(27/01/2557) 

 

32
 

  อาจารย์ประจําสาขาวิชา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย ทั้งปี
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

  การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี 

   9 - 12 เดือน     คิดเป็น   1  คน 
   6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน   คิดเป็น   0.5  คน 
   น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถนํามานับได้ 
 
   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ทุกสาขาวิชาที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ทุกสาขาวิชาที่สังกัดคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี  

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI  

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 - 4 (Q1 
– Q4) 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 
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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 เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  

  หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้อง 
  ไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  
  ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 
วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
X  100  จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชา

 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10

 
หลักฐานที่ควรมี  

1. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ปีที่
ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ และค่านํ้าหนักของแต่ละบทความวิจัย 

2. จํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ช่ือสถานที่ 
จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่านํ้าหนักของแต่ละผลงาน
สร้างสรรค์ 

3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 
 
ตัวอย่างการคํานวณ 
 สาขาวิชา ข. อยู่กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มีขอ้มลูดังน้ี 
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- อาจารย์ประจําสาขาวิชารวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ จํานวน 15.5 คน 

- งานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน 8 เรื่อง ดังน้ี 
 

จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
ระดับคณุภาพของงานวิจัยทีตี่พิมพ์เผยแพร่

0.25 0.50 0.75 1.00

8 เรื่อง 5 2 1 0

ค่าน้าํหนัก 1.25 1.00 0.75 0.00

รวมค่าน้าํหนกั 3.00 
 
ดังน้ันงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

 
 

 
 

การคิดคะแนน 
สาขาวิชา ข. อยู่กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.00
X 100 = ร้อยละ 19.35 

 15.5

 19.35 
X 5 =  9.68   คิดเป็น  5 คะแนน 

 10 
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ตัวบ่งชี้ที่  15  : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี  :   การนําไปใช้ประโยชน์ใช้ปีปฏิทิน 
    จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้ : 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การ
นําไปใช้จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา   และนักวิจัยประจําที่นําไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึง
การนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ และ/หรือได้การรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา  
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีดังน้ี 
 1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน  ในเรื่อง
ต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหาร
จัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   
 2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น 
 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
 4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีนําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและ           การ
ประเมินไว้ 
 หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงาน
หรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย

หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  
อาจารย์ประจําสาขาวิชา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย ทั้งปี

การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 

การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี 

   9 - 12 เดือน     คิดเป็น   1  คน 
   6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 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 และนักวิจัย
ประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ ลาศึกษาต่อ 
พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ปีที่นําไปใช้ประโยชน์  ช่ือหน่วยงานที่
นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กร          ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีให้
แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
 - การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน   ในเรื่อง
ต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหาร
จัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย     ภาคประชาชน ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   
 - การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น 
 - การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
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 - การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีนําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและ           การ
ประเมินไว้ 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัย
ประจําที่ลาศึกษาต่อ  

3. การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นําผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจน โดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้   จะเป็นตาม
ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหน่ึงตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์     ได้เพียงคร้ังเดียว 
ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน 
 
หลักฐานทีค่วรมี  

1. หนังสือตอบรับการนําไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล เช่น อบต. โรงเรียน บริษัท ฯลฯ ที่มี
การลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร หรือเอกสารที่มีการประทับตราองค์กร (ถ้ามี) 
 2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
 3. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) 
 
ตัวอย่างการคํานวณ 

- อาจารย์ประจําสาขาวิชารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ จํานวน 12 คน 
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 2 เรื่อง  
 
ดังน้ันงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
  

 
 

 

 
 
การคิดคะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
 
 

 2 
X 100 = ร้อยละ 16.67 

 12 

 16.67
 X  5 =  4.17  คะแนน 

 20
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องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  16  : กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :   

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพ่ือเป็นกลไก  ในการ
ขับเคล่ือนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 สาขาวิชานับเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานพันธกิจด้านการบริการวิชาการใน
ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีผลการสํารวจความต้องการของชุมชนที่สํารวจโดยคณะหรือสาขาวิชา และมีโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการของสาขาวิชาที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 
 2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 

 
 
หลักฐานที่ควรมี   

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

โครงการ 
6. รายงานการบูรณาการในรายวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
7. มคอ. 5 (หมวด 2, 3, 5, 6) ที่มีการบูรณาการงานด้านบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 
8. รายงานโครงการบริการวิชาการ โดยมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษาในการประเมิน

ความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ การนําไปใช้ประโยชน์ 
9. รายงานการวิจัย/โครงร่างวิจัยที่มีการบูรณาการ 
10. ข้อเสนอแนะในเล่มรายงานโครงการ 
11. รายงานการประชุม 
12. โครงการบริการวิชาการท่ีนํามาจากข้อเสนอแนะจากผลการประเมินที่ผ่านมา 
13. แผนการปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่  17  : ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ 
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ชนิดตัวบ่งชี้   :  ผลลิต 
การคิดรอบปี  :   ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือ
สังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการ หรือ  การพัฒนา
ความรู้ ตลอดจนความเข็มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการท่ี      มีค่าตอบแทน 
และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาหรือ   บูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น  

การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนา มี 2 ประเภท คือ 
1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาการวิจัย 

 ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จําเป็นต้องมี    ทั้งสอง
ประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 
 
วิธีคํานวณ 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชา
ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและ/หรือการวิจัย 

X  100 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมดของสาขาวิชา

ตามแผนทีส่ภาสถาบันอนุมัติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจ          ไปต่อยอด
พัฒนาเป็นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชา หรือนําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 
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 2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวต้ังจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และโครงการ
วิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหน่ึงๆ จะ บูรณาการเฉพาะ
กับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน และการวิจัยก็ได้ 
 3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมิน   ใน
ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
 

หลักฐานที่ควรมี 
1. แผนบริการวิชาการของคณะ 
2. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของสาขาวิชา 
3. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และ

ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยโดยอาจต่อยอดพัฒนาเป็น
หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชา หรือนําไปสู่การเปิด รายวิชาใหม่ 
 

ตัวอย่างการคํานวณ 
 ข้อมูลเบ้ืองต้นของสาขาวิชามีดังน้ี 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 13 โครงการ

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 2 โครงการ

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่นํามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการ
วิจัย 

0 โครงการ

 
ดังน้ันโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการ

วิจัย 
  

 
 
การคิดคะแนน 
กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
 

 3
X  100 =  ร้อยละ 23.08 

13

 23.08
 X  5 =  3.85  คะแนน 
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