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บทที่ 1 
 
1) บริบทสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ 

 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 

 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ์  ได้เปิดทําการสอนเป็นครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงเทคนิคอาชีพ 
(ทอ.วป.) วารสารศาสตร์และการประชาสมัพันธ์ต่อมาไดเ้ปลี่ยนเป็นหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอก
วารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ 
          พ.ศ. 2529 ได้เปิดหลักสตูร อนุปรญิญาศลิปศาสตร์บัณฑิต หลกัสูตรศิลปะการสื่อสารและการโฆษณา 
          พ.ศ. 2532 เปิดหลกัสูตรนิเทศศาสตร ์4 ปี 
          พ.ศ. 2536 เร่ิมเปิดสอนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ โดยในปกีารศึกษา 2536 
นี้มีนักศึกษา 1 กลุ่มเรียน (43 คน) โดยอยูใ่นสังกัดภาควิชาการสื่อสารและประชาสมัพันธ์ ซึ่งมี ผศ.ชลลดา วงศ์วิชัย 
เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก 
          พ.ศ. 2537 เปลี่ยนหัวหน้าภาควิชาเป็น อ.สุวรรณี โพธิศร ีซึ่งภายหลังเปลี่ยนตําแหน่งเป็นหวัหน้าโปรแกรม
วิชา 
          พ.ศ. 2543 ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเป็นแบบคณะกรรมการโปรแกรมวิชาโดยมี อ.ปฐมา แจ่ม-จันทร ์
เป็นประธานโปรแกรมวิชา และมีคณะกรรมการโปรแกรมวิชา ประกอบไปด้วย อ.เบญจวรรณ เลาลลิต                 
อ.ศรเทพ เริงยุทธนาชีวิน และ คุณไพฑูรย์ ศุภสุข โดยม ี อ.สุวรรณี โพธิศรี เป็นเลขานุการโปรแกรมวิชา 
          พ.ศ. 2545 – มิถุนายน 2550 อ.เบญจวรรณ เลาลลิต เป็น ประธานโปรแกรมวิชา และ อ.บุษยากร ตีระพฤติกุล
ชัย เป็นเลขานุการโปรแกรมวิชา 
        ตอ่มามกีารปรับโครงสร้างการบริหารงานเป็นสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ระหว่างเดือน มิถุนายน 2550-ตุลาคม 
2551 มีผศ.สุวรรณี โพธิศรี เป็นประธานสาขาวิชา และ อ.กนกพร เอกกะสินสกุล เป็นเลขานุการสาขาวิชา  
          ปัจจุบัน มี อ.สดุจินดา  ปานคํา เป็นประธานสาขาวิชา และ อ.กนกพร เอกกะสินสกุล เป็นเลขานุการ
สาขาวิชา โดยมีนักศึกษา  6   กลุ่มเรียน จํานวน 160 คน 
 
2) ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และนโยบายของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
 

ปรัชญา 

เป็นหน่วยงานผลติบัณฑิตนิเทศศาสตร์ ท่ีมคีวามรู้คู่คุณธรรม 

วสิัยทัศน ์

มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตตามพันธกิจให้มีคุณภาพสู่สังคมและท้องถิ่น   
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พันธกิจ    

สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีการดาํเนินงานตามพันธกิจ
หลักของคณะวิทยาการจัดการ ที่มุ่งเน้นการดําเนินงานให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการศกึษา 

1.1 ผลติบัณฑติที่มคีวามสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสื่อสาร 
1.2 ผลติบัณฑติที่มคีวามคิดสร้างสรรค์ทางวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและบคุลิกภาพที่ 

เหมาะสม 
       1.3  ผลิตบัณฑิตท่ีมคีวามรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านนิเทศศาสตร์เป็นอย่างด ี
2. ด้านการวิจยั 

          2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการนิเทศศาสตร ์
3. ด้านบริการวิชาการ 

3.1 ให้บริการวิชาการทางนิเทศศาสตร์แก่บุคลากรด้านการศึกษาในเขตพื้นที่บริการขอ 
มหาวิทยาลัย 

4. ด้านศิลปวฒันธรรม 

4.1 เป็นสือ่กลางในการเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

 

นโยบายด้านการประกันคณุภาพ  

1.  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพ  โดยกําหนดให้
มีการดําเนินการควบคุม  ตรวจสอบ  การประเมิน  และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2.  กําหนดให้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา  กระจายสู่ระดับบุคคล ได้แก่  
ผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุน  และนักศึกษา  

3.  พัฒนามาตรฐาน  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่สามารถสะท้อนคุณภาพการปฏิบัติงาน
และอัตลักษณ์ของคณะ  ตามเป้าหมาย  พันธกิจ  และภารกิจของคณะ   

4.  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์  การให้ความรู้  และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  คณาจารย์และบุคลากร
ของสาขาวิชา  ในการดําเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

5.  นําระบบและการจัดการความรู้มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กร 
6.  ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลและเผยแพร่ผลงานตามพันธกิจของระบบและกลไก การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
7.  พัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
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เป้าหมายการพัฒนา 

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปางได้กําหนดแนวทางการพัฒนา
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่ตั้งไว้ทั้งนี้เพื่อใหส้อดคล้องกับพันธกิจของคณะ ไว้ 4 ประเด็นดังนี้ 

1. จัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร ์
2. บริการวิชาการด้านนิเทศศาสตรแ์ก่สังคมและทอ้งถิ่น 
3. ดําเนินการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์เพือ่สรา้งองค์ความรู้และพัฒนาการเรียนการสอน 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
สาขาวิชานิเทศศาสตร ์กําหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต  โดยให้มบุีคลากรสายวิชาการ จํานวน 7 คน 

เป็นปริญญาเอก ร้อยละ 70 และมตีําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 85 มีบุคลากรสนับสนนุ จํานวน 1 คน อาจารย์ 
ร้อยละ 100 ทําวิจัย   มีงานวิจัยที่มีคุณภาพปีละ 7 เรื่อง ได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ จํานวน 4 เร่ือง งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยเฉลี่ย 25,000 บาทตอ่คน  
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บทที่ 2 
 

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินสาขาวชิา ประจําปกีารศึกษา 2554 
 

ประกอบด้วยองค์ประกอบคณุภาพ 4 ด้าน 23 ตัวบ่งชี ้ดงันี้ 
 

องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริหารจัดการ  จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี 

 ตัวบ่งชี้ที่  1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาที่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการ 
    ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 

ตัวบ่งชี้ที่  2 สารสนเทศเพื่อการบริหารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ตัวบ่งชี้ที่  3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

     ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่  4 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่  5 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

 

องค์ประกอบคุณภาพด้านคณุภาพบัณฑิต  จํานวน 12 ตัวบ่งชี ้

 ตัวบ่งชี้ที่ 6 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การพัฒนาคณาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 การจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ร้อยละของบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูลภาวะของการมีงานทํา 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ตัวบ่งชี้ที่ 13 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

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

 

องค์ประกอบคุณภาพด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  จํานวน 4 ตัวบ่งชี ้

 ตัวบ่งชี้ที่ 18 การบูรณาการกระบวนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 19 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหรือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 20 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่
ตัวบ่งชี้ที่ 21 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
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องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการวิชาการ  จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้ที่ 22 กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการใช้ในการพัฒนา 

     การเรียนการสอนและการวิจัย 
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องค์ประกอบคุณภาพด้านการบรหิารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1   : ร้อยละของกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาที่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ 

ของโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 

ชนิดตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
คําอธิบาย  :   

- สาขาวิชาควรมีการดําเนินการที่ตอบสนองตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ และบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
 - โครงการที่นํามานับได้ต้องดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ของโครงการ 
 
วิธกีารคํานวณ 

จํานวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการ 
X   100 

จํานวนโครงการทั้งหมดของสาขาวิชาในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโครงการทั้งหมด 

2. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการทั้งหมด 

3. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด 

4. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของโครงการทั้งหมด 

5. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการท่ีบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
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  

 
หลักฐานที่ควรมี   

1. แผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ 
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2. สรุปผลโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
ตัวอย่างการคํานวณ  

1. สาขาวิชามีโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ จํานวน 15 โครงการ 
2. สาขาวิชามีโครงการที่ได้ดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ของโครงการ จํานวน 13 โครงการ 
ดังนั้นสาขาวิชามีร้อยละของกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาที่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ 

โครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของคณะ คือ 
 

 
 

  
เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน สาขาวิชามีผลการดําเนินการในเกณฑ์ข้อ 3 ได้ 3 คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
X  100 =  86.67 

15 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2 : สารสนเทศเพื่อการบริหารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ชนิดตัวบ่งชี้   :   ผลผลิต 
คําอธิบาย  :  

สาขาวิชาควรมีสารสนเทศเพื่อการบริหารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนทุก 5 พันธกิจ ได้แก ่
ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ เพื่อนํามา
เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเผยแพร่สู่สาธารณะชน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทําการประมวลผล รวมทั้ง การ
วิเคราะห์เพื่อจัดทําเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และนําส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศ เพ่ือใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการ
ทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งน้ี
เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทํางานที่แตกต่างกันออกไป 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน 
2. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน และการวจัิย 
3. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการ 
4. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ และการบริหารจัดการ 
5. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ

บรกิารวิชาการ 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 ข้อมูลนักศึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชา ข้อมูล
หลักสูตร ข้อมูลศิษย์เก่า มคอ 3 ของอาจารย์ในสาขาวิชา รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียติคุณ   ยกย่อง 

2. ข้อมูลวิจัยที่ควรมี เช่น งานวิจัย ชื่อผู้วิจัย จํานวนเงิน แหล่งงบประมาณ การตีพิมพ์เผยแพร่ การ
นําไปใช้ประโยชน์  

3. ข้อมูลบริการวิชาการท่ีควรมี เช่น กิจกรรมโครงการ การบูรณาการ  
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4. ข้อมูลการบริหารจัดการที่ควรมี เช่น งบประมาณของสาขาวิชา สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของ
สาขาวิชา  

5. ข้อมูลการประกันคุณภาพท่ีควรมี เช่น รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา โปรแกรม    E–SAR  
ตัวบ่งชี้ท่ี  3 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

ของคณะ 

ชนิดตัวบ่งชี้   :   ผลผลิต 
คําอธิบาย  :   

สาขาวิชาควรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะ และ
มหาวิทยาลัย  

 

เกณฑ์การประเมิน  :  โดยการแปลงร้อยละการเบิกจ่ายเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

       ร้อยละการเบิกจ่ายที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 95   
 
สูตรการคํานวณ    
 

1. รอ้ยละการเบิกจ่าย     =       
 
 
2. การคิดคะแนน นําร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 95) 
 
        คะแนนที่ได้       = 
 

หลกัฐานที่ควรมี   

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
ตัวอย่างการคาํนวณ 

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

 
1. รอ้ยละการเบิกจ่าย     =  รอ้ยละ 75.80     

 
 
2. การคิดคะแนน นําร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 95) 

   งบประมาณที่เบิกจ่าย   
X 100 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

   รอ้ยละการเบิกจ่าย   
X 5 

95 

59,500 
X 100 

78,500 
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        คะแนนที่ได้       = 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4 : ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน 

ชนิดตัวบ่งชี้   :   ผลผลิต 
คําอธิบาย  :   

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ระบุไว้ว่า “...ให้
หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อย 1 
ครั้งในทุก 3 ปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน...” มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้สาขาวิชามีการรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตามปีการศึกษารอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพของสาขา
นี้จะเปน็คะแนนที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพ     การดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสาขาได้ 

ดังนั้นการประเมินตัวบ่งชี้นี้ จะพิจารณาจากการรายงานข้อมูลของสาขาอย่างครบถ้วนตามรูปแบบ และ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของสาขาวิชา 
2. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน และตามกําหนดในรอบ 3 

เดือน  
3. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน และตามกําหนดในรอบ 3 

และ 6 เดือน 
4. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน และตามกําหนดในรอบ 3 

เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน 
  5. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน 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  

 
หลกัฐานที่ควรมี   

75.80 
X 5 = 3.99 คะแนน 

95 
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รายงานข้อมูลการประกนัคุณภาพของสาขาวิชาตามรอบระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5 : ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

ชนิดตัวบ่งชี้   :   ผลผลิต 
คําอธิบาย  :   

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ระบุไว้ว่า “...ให้
หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อย 1 
ครั้งในทุก 3 ปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน...” มหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านการปัจจัยนําเข้าและกรบวนการ ซึ่งผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพของคณะนี้ จะเป็นคะแนนที่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของคุณภาพการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสาขาได้ ดังนั้นในการประเมิน  ตัวบ่งชี้นี้จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
การประกันคุณภาพภายในของระดับคณะ  
 
เกณฑ์การประเมิน   

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
 

หลักฐานที่ควรมี   

คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
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องค์ประกอบคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 : การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งชี้   :   กระบวนการ 
คําอธิบาย :  

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความ
พร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มี    การประเมิน
หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหาร
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ    

1. สาขาวิชามีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. สาขาวิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรและมีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา 

3. สาขาวิชามีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง (ก่อนเปิด
และหลังปิดภาคการศึกษา) 

4. สาขาวิชามีการรายงานผลการประเมินหลักสูตรตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตร (กรณีหลักสูตร ท่ี
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม กํากับ ให้การดําเนินงานตามตัวบ่
งชี้ที่กําหนดไว้ในเอกสารหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่
กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร) 

5. นําผลประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงการดําเนินงานหลักสูตร (กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดไว้ใน
หลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 



 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สาขานิเทศศาสตร์                                                               ปีการศึกษา  2554 ‐ 2556 

14

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้  

หลกัฐานที่ควรมี   

1. รายงานผลการดําเนินงานหลักสตูร (ฟอร์มของมหาวิทยาลัย) พร้อมเอกสารประกอบ  
2. คําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประจําหลักสตูร 
3. แบบรายงานผลการประเมินหลักสตูร 
4. รายงานการประชมุของคณะกรรมการประจําหลักสตูร 
5. เอกสารหลกัสูตร เอกสารขั้นตอนการปรบัปรุง/พัฒนาหลักสตูร 
6. เอกสาร สมอ.02 สมอ.07 และเอกสาร มคอ.7 

ตัวบ่งชี้ท่ี  7 : การพัฒนาคณาจารย์ 
ชนิดตัวบ่งชี้   :   ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบาย :  

คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จของ
สถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง อันจะทําให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิ และตําแหน่ง
ทางวชิาการ 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

วุฒกิารศกึษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

 
วิธกีารคํานวณ  

ค่าดัชนคุีณภาพอาจารย์ คํานวณดังนี้ 
 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา  
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 1. จํานวนและรายชื่ออาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา 
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 2. นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และท่ีลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา 
และตําแหน่งวิชาการ 
 
หมายเหตุ  การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ 

- คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. และ
กรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ ก.พ. 

 
เกณฑก์ารประเมิน 

 ใช้บัญญตัิไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดใหค่้าดชันีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
ตัวอย่างการคาํนวณ 

 สาขาวิชามีจํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชา จํานวน 11 คน ดังนี ้
วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 
จํานวน
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก 

ผลรวม
ค่า

นํ้าหนัก 
จํานวน(คน) 

ค่า
น้ําหนัก 

ผลรวม
ค่า

นํ้าหนัก 

จํานวน
(คน) 

ค่า
นํ้าหนัก 

ผลรวม
ค่า

นํ้าหนัก 

อาจารย ์ 3 0 0 2 2 4 1 5 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 1 - 1 3 3 1 6 6 

รองศาสตราจารย์ 1 3 3 2 5 10 - 8 - 

ศาสตราจารย ์ - 6 - - 8 - - 10 - 

รวม 4 - 3 5 - 17 2  11 

รวมผลถว่งน้ําหนัก 31 

 
ค่าดัชนคุีณภาพอาจารย์ คํานวณดังนี้ 
 
 
 
 
การคิดคะแนน 

ใช้บัญญตัิไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดใหค่้าดชันีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  
 

2.82 x 5  =  2.35  คะแนน 

31 
=  2.82 

11 
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6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  8  : การจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ่งชี้   :   กระบวนการ 

คําอธิบาย   :   

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการจัดรูปแบบ        การจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมาก       ต่อความสนใจใฝ่รู้ และต่อ
ศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษา   ได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูป
โครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

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

3. มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
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4. มีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ โดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

5. มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

6. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ตามผล
การประเมินรายวิชาทุกรายวิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ้  

 
 
 
หลักฐานที่ควรมี   

1. คู่มือ/ประกาศ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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 หรือสรุปโครงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  
5. หนังสือเชิญวิทยากรและแบบตอบรับ แบบประเมินวิทยากร หรือสรุปผลโครงการ  
6. รายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน หรือรายงานการจัดการความรู้ (KM) เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือ

รายงานการจัดการความรู้ (KM) เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  9   :  การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
คําอธิบาย   :    

 คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงม ี
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิต
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การ
เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถ    ในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง สําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้าน
ความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนําเสนอ
ผลงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
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 1. มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการนําผลจากข้อ 1 มาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
4. สาขาวิชามีกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสาขาวิชา หรือที่ประชุมระหว่างคณะ หรือที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

5. สาขาวิชามีโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้  

 
หลักฐานที่ควรมี   

1. ผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. รายงานการประชุม หลักฐานการนําผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มาใช้ในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน หรือรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
3. หลักฐานการนําผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มาใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรม   เพ่ือ

เสริมสร้างคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
4. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง

สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ 
5. รายงานผลโครงการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการใน    ท่ีประชุม

ระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่น ๆ ที่แสดงถึงการเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการ 

6. โครงการที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
7. รายงานผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  10 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

ชนิดตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
คําอธิบาย   :    

 คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิต
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังน้ันสถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จ ของการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
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 1. สาขาวิชามีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มหาวิทยาลัยและคณะ ต้องกา
รส่งเสริมให้แก่นักศึกษา ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
 2. สาขาวิชามีโครงการหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและคณะ ที่ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสําเร็จที่ชัดเจน 
 3. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้า
หมายที่กําหนดในข้อ 2 
 4. มีผลการประเมินในข้อ 3 บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของทุกโครงการ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้  

 

หมายเหตุ  

 1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัยต้องมี
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือ เข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 
 2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น 
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กร
กลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
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หลักฐานที่ควรมี   

1. หลักฐานการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มหาวิทยาลัยและคณะ   ต้องกา
รส่งเสริมให้แก่นักศึกษา ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 

2. โครงการที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
3. รายงานผลโครงการที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
4. ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  

ตัวบ่งชี้ท่ี  11 : ร้อยละของบัณฑิตท่ีเข้ามากรอกข้อมูลภาวะของการมีงานทํา 

ชนิดตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา นั้น ๆ ที่
ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบ
กับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจํา เพ่ือเลี้ยงชีพ
ตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้
นับเฉพาะผู้ท่ีเปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
วิธีการคํานวณ 

จํานวนบัณฑิตที่กรอกข้อมูล 
x 100 

จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปีที่ประเมิน 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

 ใช้บัญญตัิไตรยางศ์เทียบ กําหนดรอ้ยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ตัวอย่างการคาํนวณ 

 1. สาขาวิชามบัีณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษาในปีที่ประเมิน จํานวน 125 คน 
 2. สาขาวิชามบัีณฑิตที่กรอกข้อมลูภาวะของการมีงานทํา จํานวน 108 คน 
 

108 
x 100 = ร้อยละ 86.40 

125 
 การคิดคะแนน 
  ใช้บัญญตัิไตรยางศ์เทียบ กําหนดรอ้ยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

86.40 
x 5 = 4.32 คะแนน 

100 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 12  :  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดตัวบ่งชี้   :  ผลผลิต 
คําอธิบาย   :   
 บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ 
ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับ
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  

 การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจําเพื่อเลี้ยง
ชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา 
ให้นบัเฉพาะผู้ท่ีเปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น 

 
วิธีการคํานวณ 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 
x 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจท้ังหมด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
หมายเหตุ  
 ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว และ ผู้ท่ี
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)  
 
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา 

 ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ 
70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกห้องเรียน กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ํา โดยผลการสํารวจต้องสามารถระบุขอ้มูล ดังต่อไปนี้ 
  1. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 

  2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

  3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 

  4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
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  5. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา 

  6. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 

  7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ตัวอย่างการคํานวณ 

1. สาขาวิชามีผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวน   125 คน 

 2. สาขาวิชามีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ    จํานวน   108 คน 

 3. สาขาวิชามีบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทํา   จํานวน      88  คน 

    หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

    (ไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา) 

 4. สาขาวิชามีบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา   จํานวน       7 คน 

    หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว   

 5. สาขาวิชามีบัณฑิตท่ีศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน       8 คน 

 6. สาขาวิชามีบัณฑิตผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหารจํานวน จํานวน       3 คน 

 

 สาขาวิชามีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจคิดเป็น 

 

108 
x 100 =  ร้อยละ 86.40 ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

125 
  

 สาขาวิชามีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

  

88 
x 100 =  ร้อยละ 97.78  

108 – (7+8+3) 
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 การคิดคะแนน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

.97.78 
x 5 =  4.89 คะแนน  

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  13 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
คําอธิบาย : 

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามท่ีสถาบันกําหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ 
ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา หรือองค์กรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต        

กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้องทํา
การประเมินครบทุกด้าน 
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วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกห้องเรียน อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจากตัวอย่างแบบสอบถามที่เผยแพร่โดย  
สมศ. 

2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาตอ่ 
3. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 

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

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

  

จํานวนบัณฑติ 
ที่สําเร็จการศกึษา (คน) 

บัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 
(อย่างน้อยร้อยละ 20ของผู้สาํเร็จการศึกษา) 

ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ด้จาก
การประเมินบัณฑิต 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  14  : ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ชนิดตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
คําอธิบาย  : 

205 
= 4.56 คะแนน  

45 

8.05 
= 4.03 คะแนน 

2 

213.05 
= 4.53 คะแนน 

47 
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 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพ
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิด ความสามารถด้าน การคิดเชิงวิพากษ์ 
การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการ และ นักวิชาชีพขั้นสูง 
 ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลของวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ท่ี
ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือศิลปะนิพนธ์ที่เผยแพร่ 
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอก
สถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (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
วารสารวิชาการระดับนานาชาตติามประกาศของ สมศ. 
 
วิธีการคํานวณ 

 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ หรอืเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 X  100 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททัง้หมด 

 
หมายเหตุ 

 นับตามปีที่ได้รบัการตีพิมพ์เท่านั้น 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพด์ังนี้ 
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ค่าน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) ที่ได้รับ   การ

ยอมรับในสาขา 
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการ
ยอมรับในสาขา 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีได้รับการยอมรับในสาขา หรือในระดับสากล เช่น 
ISI หรือ Scopus  

         

  กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
 

ค่าน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค*์ 

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 เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น 

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพรเ่ฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  

  หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้อง 
  ไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  

  ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

 1. จํานวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปี  ตามปีการศึกษาหรือปี
ปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ําหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น  
 2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้ง
จังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ําหนักของ  การเผยแพร่ผลงานแต่ละ
ชิ้น 
 3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
หมายเหตุ 

 - การตีพิมพ์เผยแพร่ใช้ปีปฏิทิน 
 - ผูส้ําเร็จการศกึษาใชปี้การศกึษา 
 
ตัวอย่างการคาํนวณ 

จํานวนผูส้ําเรจ็การศกึษาทั้งหมด จํานวนผลงานที่ตีพิมพ์ฯ 
ระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ฯ 

0.25 0.50 0.75 1.00 

54 คน 45 ผลงาน 28 7 3 7 

ค่าน้ําหนัก 7 3.5 2.25 7 

รวมค่าน้ําหนกั 19.75 

  การคิดคะแนน 
ร้อยละถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  

 

  
 

19.75 
X  100 =  ร้อยละ 36.57 

54 

36.57 
X  5 =  7.31   

25 
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 ดังนั้นผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ สาขาวิชาได้    5 
คะแนน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  15 : กลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ชนิดตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
คําอธิบาย :    

 สาขาวิชาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้าน
การแนะแนวและการให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) 
การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

 1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทุกหมู่เรียน 
 2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการอย่างน้อย 1 โครงการ และ กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างน้อย 1 โครงการ 
 4. มีการจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
 5. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 6. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ้  

 
หลักฐานที่ควรมี 

 1. คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  
 2. ข้อมูลนักศึกษาทุกกลุ่มเรียน 

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

network  
6. รายงานผลโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ  



 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สาขานิเทศศาสตร์                                                               ปีการศึกษา  2554 ‐ 2556 

32

7. รายงานผลโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ  หรือสหกิจศึกษา   
8. สรุปผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ คือ การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว

การใช้ชีวิต การให้บริการการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

9. หลักฐานที่แสดงถึงการปรับปรุงที่เกิดจากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ เช่น รายงานการ
ประชุม รายงานผลการดําเนินโครงการที่มีการแสดงถึงการปรับปรุงการให้บริการ หลักฐานเชิงประจักษ์อื่น ๆ ที่
แสดงถึงการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  16   : กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดตัวบ่งชี้      :   กระบวนการ 
คําอธิบาย :  

 สาขาวิชาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการทั้งโดยสถาบัน คณะ และสาขาวิชา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ใน

การจัดกิจกรรมที่ดาํเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
           - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 2 ที่ดําเนินการโดยสาขาวิชาอื่นในคณะหรือนอกคณะ 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จตามเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามข้อ 2 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้  

 
หลักฐานที่ควรมี  

1. รายชื่อนักศึกษาของสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายใน/ภายนอกสถาบัน  
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 2. รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาสาขาวิชาที่ผ่านการอบรมประกันคุณภาพ
การศึกษา อย่างน้อย 1 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่ผ่าน     การอบรม
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. หลักฐานที่แสดงถึงการปรับปรุงที่เกิดจากผลการประเมินตามข้อ 4 และต้องเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
แสดงถึงการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สาขานิเทศศาสตร์                                                               ปีการศึกษา  2554 ‐ 2556 

35

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  17  :    กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดตัวบ่งชี้      :    กระบวนการ 
คําอธิบาย  :    

 สาขาวิชาต้องส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการบูร
ณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

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

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาอย่างน้อย 1 รายวิชา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 

ช่องทาง 
4. มีการจัดทํา มคอ.5 ที่แสดงผลสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการจัดทํางานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้  

 
หลักฐานที่ควรมี 

 1. รายชื่อนักศึกษาของสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 2. มคอ 3 (หมวด 4, 5) ของรายวิชาที่บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด การ
เรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา หรือรายงานวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการใช้กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
 3. หลักฐานการเผยแพร่กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนต่อสาธารณชน
อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
 4. มคอ 5 (หมวด 2, 3, 5, 6) ที่มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด การ
เรียนการสอน 
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 5. มคอ 3 ท่ีแสดงให้เห็นถึงผลการปรับปรุงการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
 6. รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 
องค์ประกอบคุณภาพด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  18 : การบูรณาการกระบวนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
คําอธิบาย :   

สาขาวิชาต้องมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัด การเรียนการสอน โดย
กําหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นํานักศึกษาเข้าร่วมรับฟัง  การบรรยายใน
เวทีการประชุมวิชาการด้านวิจัย หรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของ
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ มีรายวิชาที่นํากระบวนการวิจัยบูรณาการสู่การเรียนการสอน    มีการประเมินผลการบูร
ณาการของการนํากระบวนการวิจัยสู่การเรียนการสอน และมีการนําผลการประเมินการบูรณาการมาปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. กําหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของอาจารย์ 
2. นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด้านวิจัย หรือสัมมนาเกี่ยวกับ   ผล

ความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
3. มีรายวิชาที่นํากระบวนการวิจัยบูรณาการสู่การเรียนการสอน  
4. มีการประเมินผลสําเร็จการบูรณาการของการนํากระบวนการวิจัยสู่การเรียนการสอน 
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. หลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมงานวิจัย เช่น สรุปโครงการ/กิจกรรม คําสั่งไปราชการ รายชื่อ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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2. หลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด้านวิจัย หรือสัมมนาเกี่ยวกับ
ผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะ เช่น ใบประกาศหรือสรุปโครงการ หรือ
ใบเซ็นชื่อ หรือคําสั่งไปราชการ 

3. มคอ. 3 
4. ผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการนํากระบวนการวิจัยสู่การเรียนการสอน หรือ มคอ. 5 
5. มคอ. 3 ที่ได้รับการปรับปรุง หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
 

หมายเหตุ 

งานสร้างสรรค์ คือ ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้า ที่แสดงออกทาง
ศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  19 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหรือ 

นักวิจัยประจํา 

ชนิดตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนําเข้า 
คําอธิบาย :   

ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา  คือเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น
ของสถาบัน 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้     ท่ีสําคัญ 
ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเปน็คะแนนระหว่าง 0 – 5 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
   2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
   3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  =  25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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สูตรการคํานวณ  

 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
  
  
  
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  คะแนนที่ได้   =  
  
 
หลักฐานที่ควรมี 

- จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาตอ่) 
- สรุปจํานวนเงินทุนวิจัยท่ีไดรั้บ 
- ประกาศทุนวจัิย หรอืสญัญารับทุน 
 

หมายเหตุ 

1. จํานวนเงินใช้ขอ้มูลปีงบประมาณ 
 2. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 
 3. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินนั้น ๆ 
ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  
 4. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้
แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน  
 5. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ดําเนินการ  
 
ตัวอย่างการคาํนวณ 

 สาขาวิชา ก. อยู่กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมีขอ้มลูดังนี ้

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
x 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ทีกํ่าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
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- อาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาตอ่  จํานวน 12.5 คน 
- อาจารย์ประจําที่ลาศึกษาตอ่  จํานวน 2 คน 
- เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 330,080 บาท 
- เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 43,000 บาท 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  
  
  
 
 การคิดคะแนน 
 แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  คะแนนที่ได้   =  
  
 
 

373,080  
=  35,531.43 บาทตอ่คน 

10.5 

35,531.43 
X  5 =  2.96 คะแนน 

60,000 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  20 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งชี ้

 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมี
การเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ี
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  
 ในกรณีบทความวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ร่วมกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะนับได้เมื่อ
อาจารย์เป็นเจา้ของโครงการวิจัยเท่านั้น 

 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอก
สถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (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. 
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เกณฑก์ารประเมิน 

 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ์ดังนี้  
 
ค่าน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ.  

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 
หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
 

ค่าน้ําหนกั ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค*์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* 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 เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น 

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพรเ่ฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  
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  หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จําเป็นต้อง 
  ไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  

  ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
วิธีการคํานวณ  
 

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
X  100  จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจัยประจําทัง้หมด 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้
 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 
หลักฐานที่ควรมี  

1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปี
ที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และค่าน้ําหนักของ  แต่ละบทความวิจัย 

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ 
จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ําหนักของแต่ละผลงาน
สร้างสรรค์ 

3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 
 
ตัวอย่างการคํานวณ 

 สาขาวิชา ข. อยู่กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มีขอ้มูลดังน้ี 
- อาจารย์ประจําสาขาวิชารวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาตอ่  จํานวน 15.5 คน 
- งานวิจัยที่ไดรั้บการตีพิมพ์เผยแพร ่จํานวน 8 เรือ่ง ดังนี ้
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จํานวนงานวิจยัท่ีได้รับการตพีิมพ์เผยแพร ่ 
ระดับคุณภาพของงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

0.25 0.50 0.75 1.00 

8 เรื่อง 5 2 1 0 

ค่าน้ําหนัก 1.25 1.00 0.75 0.00 

รวมค่าน้ําหนกั 3.00 

 
 
ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

 

 

 

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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ตัวบ่งชี้ท่ี  21 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบ่งชี ้

 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมปีระโยชน์สู่การ
นําไปใช้จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏ
ชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ และ/หรือได้รับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา พร้อมท้ังระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หรือบริการที่จัดให้แก่
บุคคลภายนอก เช่น โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีดังนี้ 
 1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการ
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บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   
 2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น 
 3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปสู่การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
 4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 

หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงาน
โดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
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วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์
X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจัยประจําทัง้หมด 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

 1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจํา และนักวิจัย
ประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ปีท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่
ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
 - การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการ
บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   
 - การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น 
 - การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ เป็นต้น 
 - การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัย
ประจําที่ลาศึกษาต่อ  

 
หลกัฐานที่ควรมี  

1. หนังสอืตอบรับการนําไปใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล เช่น อบต. โรงเรียน บริษัท ฯลฯ ทีม่ี
การลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร หรือเอกสารทีม่ีการประทับตราองค์กร (ถ้ามี) 
 2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์
 3. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาตอ่) 
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ตัวอย่างการคํานวณ 

- อาจารย์ประจําสาขาวิชารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาตอ่  จํานวน 12 คน 
- งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 2 เร่ือง  
ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
  

 

 

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 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  22 : กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบาย :   

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพ่ือเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 สาขาวิชานับเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานพันธะกิจด้านการบริการวิชาการใน
ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีผลการสํารวจความต้องการของชุมชนที่สํารวจโดยคณะหรือสาขาวิชา และมีโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการของสาขาวิชาที่ระบุในแผนปฏิบัตริาชการประจําปีของคณะ 
 2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน การสอน
และการวิจัย 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

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 

 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2554 อนุโลมให้ใช้แผนบริการวิชาการของคณะ 
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หลักฐานที่ควรมี   

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

โครงการ 
 
6. มคอ 5 (หมวด 2, 3, 5, 6) ท่ีมีการบูรณาการงานด้านบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 
7. รายงานโครงการบริการวิชาการ โดยมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษาใน การ

ประเมินความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ การนําไปใช้ประโยชน์ 
8. รายงานการวิจัย/โครงร่างวิจัยที่มีการบูรณาการ 
9. ข้อเสนอแนะในเล่มรายงานโครงการ 
10. รายงานการประชุม 
11. โครงการบริการวิชาการที่นํามาจากข้อเสนอแนะจากผลการประเมินที่ผ่านมา 
12. แผนการปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และ การวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  23 : ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ 
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ชนิดตัวบ่งชี้  :  ผลลิต 
คําอธิบาย :  

การให้บริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือ
สังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการ หรือการพัฒนา
ความรู้ ตลอดจนความเข็มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และ
บริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
และการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น  

การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนา มี 2 ประเภท คือ 
1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาการวิจัย 

 ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จําเป็นต้องมีทั้งสอง
ประเภท 
 
วิธีคํานวณ 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการของสาขาวิชา 
ที่นํามาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย X  100 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมดของสาขาวิชา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปต่อยอดพัฒนา
เป็นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชา หรือนําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 
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 2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และโครงการ
วิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหนึ่ง ๆ จะบูรณาการเฉพาะกับ
การเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน และการวิจัยก็ได้ 
 3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมิน   ในระดับ
คณะ และระดับสถาบัน 
 
 
 
หลักฐานที่ควรมี 

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

ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยโดยอาจต่อยอดพัฒนาเป็น
หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชา หรือนําไปสู่การเปิด รายวิขาใหม่ 

 
ตัวอย่างการคํานวณ 

 ข้อมูลเบื้องต้นของสาขาวิชามีดังนี้ 
 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 13 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 2 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่นํามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย 1 โครงการ 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ
การวิจัย 

0 โครงการ 

 
ดังนั้นโครงการ/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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