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คํานํา 
 
 
การประกันคุณภาพการศึกษา  เปนการดํา เนินการเพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพ   ของ 

การจัดการศึกษา และคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา ซ่ึงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชานิเทศ
ศาสตรฉบับนี้ ไดพัฒนาและปรับปรุง ใหมีความสอดคลองกับคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ไดพัฒนาขึ้นใหม  ซ่ึง
ประกอบดวยประกอบดวย  6  มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานดานการเรียนการสอน มาตรฐานดานกิจกรรม
พัฒนานิสิตนักศึกษา มาตรฐานดานการวิจัย มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม มาตรฐานดานการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษามา
อยางตอเนื่อง สงผลใหมีการปรับปรุงการดําเนินการดานปจจัย  ดานกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาการพัฒนานักศึกษา การสรางสรรคผลงานทางวิชาการ การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม  การสนับสนุนการศึกษา   การจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาและการบริหารจัดการเพื่อ
คุณภาพและมาตรฐานของทุกองคประกอบที่เกี่ยวของ   

การจัดทํามาตรฐานคุณภาพ ตัวบงชี้ คําอธิบายและเกณฑการประเมินคุณภาพของสาขาวิชา  
เปนการดําเนินการหนึ่งที่มีความมุงมั่นใหการจัดการศึกษา การพัฒนานักศึกษา การสรางสรรคผลงานทาง
วิชาการ  การบริการวิชาการ   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การสนับสนุนการศึกษา  การจัด
สภาพแวดลอมทางการศึกษาและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหมีมาตรฐานสูงขึ้น และเปน
มหาวิทยาลัยช้ันนําในภูมิภาค เปนที่พึ่งทางปญญาของปวงชนอยางแทจริงตอไป 
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บทที่  1 
สภาพปจจุบันของสาขาวิชานิเทศศาสตร 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  ประวัติของสาขาวิชานิเทศศาสตร 

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร ไดเปดทําการสอนเปนครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
เทคนิคอาชีพ (ทอ.วป.) วารสารศาสตรและการประชาสัมพันธตอมาไดเปลี่ยนเปนหลักสูตรอนุปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกวารสารศาสตร และการประชาสัมพันธ 

          พ.ศ. 2529 ไดเปดหลักสูตร อนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปะการสื่อสารและการโฆษณา 

          พ.ศ. 2532 เปดหลักสูตรนิเทศศาสตร 4 ป 

          พ.ศ.  2536 เร่ิมเปดสอนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ โดยในปการศึกษา 
2536  นี้มีนักศึกษา 1 กลุมเรียน  (43 คน) โดยอยูในสังกัดภาควิชาการสื่อสารและประชาสัมพันธ ซ่ึงมี         
ผศ. ชลลดา วงศวิชัย เปนหัวหนาภาควิชาคนแรก 

          พ.ศ. 2537 เปลี่ยนหัวหนาภาควิชาเปน อ.สุวรรณี โพธิศรี ซ่ึงภายหลังเปลี่ยนตําแหนงเปนหัวหนา
โปรแกรมวิชา 

          พ.ศ. 2543 ไดมีการเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร เปนแบบคณะกรรมการโปรแกรมวิชา โดยมี อ.ปฐมา 
แจมจันทร เปนประธานโปรแกรมวิชา และมีคณะกรรมการโปรแกรมวิชา ประกอบไปดวย อ. เบญจวรรณ 
เลาลลิต   อ. ศรเทพ เริงยุทธนาชีวิน และ คุณไพฑูรย ศุภสุข และมี อ. สุวรรณี โพธิศรี เปนเลขานุการ
โปรแกรมวิชา 

พ.ศ. 2545 – มิถุนายน 2550  อ.เบญจวรรณ เลาลลิต เปนประธานโปรแกรมวิชา และ อ.บุษยากร 
ตีระพฤติกุลชัย เปนเลขานุการโปรแกรมวิชา 

          ปจจุบันปรับโครงสรางการบริหารงานเปนสาขาวิชานิเทศศาสตร มี ผศ.สุวรรณี โพธิศรี เปนประธาน
สาขาวิชา และ อ.กนกพร เอกกะสินสกุล เปนเลขานุการสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาจํานวน 8 กลุมเรียน จํานวน 
300 คน 
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2.   โครงสรางการบริหารงาน 
 
 2.1   คณะวิทยาการจัดการ 
 
     
        
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        คณบดี     คณะกรรมการประจําคณะ 

รองคณบดฝีาย 
บริหารและวิชาการ 

รองคณบดฝีาย 
วางแผนและพฒันา 

รองคณบดฝีาย 
กิจการนักศึกษา 

สํานักงาน 
คณบด ี

คณาจารย คณะกรรมการ
สาขาวิชา 

คณะกรรมการ 
หลักสูตร MBA 
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2.2  สาขาวิชานิเทศศาสตร 
 

 
        
 
 
 
  
 
 
 
 
                   
 
 
      แผนการเรียน        กิจกรรมวิชาการ           การติดตาม            ประสานงานทั่วไป 
      พัฒนาหลักสูตร       กิจกรรมกีฬาและ           ประเมินผลบัณทิต           ธุรการ 
      พัฒนาการเรียน             สงเสริมสุขภาพ                   การติดตามประเมินผล           ประชาสัมพันธ 
      การสอน             กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน         การใชหลักสูตร           หองปฏิบัติการ 
      วิจัยเพื่อพัฒนา            และรักษาสิ่งแวดลอม           รายงานการประเมิน 
      การเรียนการสอน       กิจกรรมนันทนาการ                  ตนเอง  
      ฝกประสบการณ       กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม            
      วิชาชีพ             
 
 
3.   คณะกรรมการบริหารสาขาวิชานิเทศศาสตร 
 
 1. ผศ.สุวรรณี  โพธิศรี   ประธานกรรมการ 
 2. ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต   กรรมการ 
 3. ดร.ปองปรารถน สุนทรเภสัช  กรรมการ 
 4. นางสาวสุดจินดา ดังกอง   กรรมการ 
 5. นางสาวกนกพร เอกกะสินสกลุ  กรรมการและเลขานุการ 
  

ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร 

    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการบริหารคณะ 

งานวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา งานประกันคุณภาพ งานธุรการ 
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4.   ปรัชญา 
 
 เปนหนวยงานผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร  ที่มีความรูคูคุณธรรม 
 
5.   วิสัยทัศน 
 

มุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตตามพันธกิจใหมีคุณภาพสูสังคมและทองถ่ินในป พ.ศ. 2553 
 
6.  พันธกิจ 
 

สาขาวิชานิเทศศาสตรกําหนดพันธกิจการทํางาน ไวดังตอไปนี้  
 1.  ดานการจัดการศึกษา 
      1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการสื่อสาร 

                       1.2  ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสรางสรรคทางวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและบุคลิกภาพที่เหมาะสม   

      1.3 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะดานนิเทศศาสตรเปนอยางด ี

 2.   ดานการวิจัย 
    2.1 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการนิเทศศาสตรและพัฒนาทองถ่ิน 

 3.  ดานบริการวิชาการ 
    3.1 ใหบริการวิชาการทางนิเทศศาสตรแกบุคลากรดานการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของ

มหาวิทยาลัย 

 4.  ดานศิลปวัฒนธรรม 
    4.1 เปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยใหแกสังคม 
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7.  เปาหมายการพัฒนา 
 
 1. บัณฑิตของสาขาวิชานิเทศศาสตรมีความรูทางวิชาการ  วิชาชีพ  ภาษาอังกฤษ มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ  มีความสามารถในการแกปญหา มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความขยันหมั่นเพียร  สูงาน  และมี
ความสามารถในการสรางและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน   
 2. มีผลงานวิจัย งานสรางสรรค และองคความรูดานเกษตร การทองเที่ยว การรักษาสิ่งแวดลอมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ที่สามารถนํามาใชประโยชนในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคม  ภายใตการบริหาร
จัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพ  ที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ
ประเทศ 
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บทที่ 2  
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก  ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยใหจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและ
เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเปนแนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน กองและหนวยงานภายใน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน 

2. มหาวิทยาลัยจดัทํามาตรฐานคุณภาพ ตวับงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 
สามารถเปนตัวกระตุนใหเกดิการแขงขัน การพัฒนากระบวนงานที่เปนเลิศ และการพัฒนาผลผลิตทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยจะตองพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศตามมาตรฐานอุดมศึกษาอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพใชงานไดจริง  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานประจํา การติดตามตรวจสอบการดาํเนนิงาน 
และการตัดสินใจของผูบริหาร 

4. มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยกระจายลงสู
ระดับบุคคล ไดแก ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสนับสนุน เพื่อสรางวัฒนธรรมคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย 
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5. มหาวิทยาลัยตองนําระบบการจัดการความรูมาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาองคความรู 
ขององคกรทุก ๆ องคกรในมหาวิทยาลัย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนากระบวนงานที่ เปนเลิศ  
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางองคกร 

6. มหาวิทยาลัย ตองจัดใหมีกลไกการประเมินคุณภาพจากภายนอกที่นอกเหนือจากการประเมิน
ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อสะทอนภาพ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจากมุมมองภายนอก 

7. มหาวิทยาลัยจะตองเปดเผยขอมูลและเผยแพรผลงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสูสาธารณะ
อยางตอเนื่อง เพื่อแสดงออกถึงการดําเนินงานที่มีความโปรงใสตรวจสอบไดของมหาวิทยาลัย 

8. มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการประชาสัมพันธ การใหความรูและการสงเสริมการมีสวนรวม
ของนักศึกษาคณาจารยและบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

9. มหาวิทยาลัยตองศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และเปดโอกาสใหประชาชนและ
ผูเกี่ยวของเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน และการปรับปรุงผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อเปน
ขอมูลในการทบทวน การปรับปรุง และการพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

10. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน กอง และหนวยงานภายใน ตองทํารายงานประจําปทุกสิ้น
ปงบประมาณ   เพื่อรายงานผลการดําเนินงานและคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาเสนอตอหนวยงาน   ตน
สังกัดและเผยแพร โดยรายงานตามมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
             จากนโยบายการประกันคุณภาพของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดจัดใหระบบการ
ประกันคุณภาพเปนระบบและกลไกของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
 
1.   ระบบการประกันคุณภาพภายใน            
              การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชานิเทศศาสตร เปนการดําเนินงาน เพื่อควบคุม
ปจจัย กระบวนการที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา โดยมีระบบและกลไกควบคุม ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลอยางตอเนื่อง โดยบุคลากรของสาขาวิชา ไดแก คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสาขาวิชา ที่คณะแตงตั้ง  จนทําใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินงานมีคุณภาพและมาตรฐาน สาขาวิชาได
กําหนดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไวดังนี้ 
 

1. การพัฒนาคุณภาพ  
                 เปนการดําเนินการ 2 สวน ไดแก 
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1.1 การกําหนดมาตรฐานคุณภาพของสาขาวิชา เปนการจัดทํารายละเอียดลักษณะที่มีคุณภาพวา
ในแตละดานเปนเชนไร เพื่อใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติใหบรรลุลักษณะดังกลาว มาตรฐานคุณภาพจึงเปรียบ 
เสมือนพิมพเขียวในการกอสรางของวิศวกร และเปนความคาดหวังที่ตองผลักดันใหบรรลุเปาหมาย 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดมาตรฐานใหมีความสอดคลองกับภารกิจและเปาประสงคตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  และมาตรฐานคุณภาพ สมศ.  เปน 6 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
มาตรฐานดานกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา  มาตรฐานดานการวิจัย  มาตรฐานดานการบริการวิชาการแก
สังคม  มาตรฐานดานการบริหารและจัดการและมาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 

1.2 การดําเนินการสูการมีมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด การดําเนินการขั้นตอนนี้เปนการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการหรือแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน กอง สาขาวิชาและหนวยงาน
ภายใน จากนั้นมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก  สถาบัน กอง สาขาวิชาและหนวยงานภายใน รวมกันจัดทําแผนงาน 
โครงการ ผลผลิต เปาหมาย และผลลัพธ โดยคํานึงถึงมาตรฐานสาขาวิชา มาตรฐานการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานการสนับสนุนการศึกษา และเสนอแผนงาน โครงการสูสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ จากนั้น
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก  สถาบัน กอง สาขาวิชาและหนวยงานภายใน ดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับ
อนุมัติเพื่อบรรลุมาตรฐานที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินโครงการ ขอมูลผลการดําเนินงานทุกระยะ 
 

2. การตรวจสอบคุณภาพ  
                 เปนการดําเนินการตรวจสอบขอมูลสารสนเทศของปจจัย กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธของ
การดําเนนิโครงการตาง ๆ  ตามประเด็นยทุธศาสตร  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย คณะ สํานกั สถาบัน กอง สาขาวิชา และหนวยงานภายใน เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินการตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหสามารถปรับปรุง แกไขปญหาที่เกิดขึน้ระหวางการ
ดําเนินการไดทันทวงที  และการตัดสินใจในการดําเนินการตอ  ขยายการดําเนนิการ หรือหยดุการดําเนินการ 
   

3. การประเมินคุณภาพภายใน  
                 เปนกระบวนการตอเนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพ แตเนนการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินการกับเกณฑตามตัวบงชี้ ในมาตรฐานตางๆ รวมทั้งเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการในปที่ผานมา วา
เปนไปตามมาตรฐานมากนอยเพียงใด ขอมูลที่ไดจากการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก 
สถาบัน กอง สาขาวิชา และหนวยงานภายในตองนําไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงาน
นับตั้งแตการจัดทําแผนงาน   โครงการ และการดําเนินงาน  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย  คณะ  สํานัก  สถาบัน  กอง  สาขาวิชา  และหนวยงานภายในมีการดําเนินการกอนสิ้น
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ปงบประมาณ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับตางๆ ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสาขาวิชานิเทศศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสาขาวิชา 
แผนพัฒนามาตรฐาน 

ผลการประเมิน ขอเสนอแนะ      การดําเนินการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
การควบคุม 

ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบและประเมนิ 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑประเมิน ขอมูลผลการดําเนินงานและจัดทําเปนสารสนเทศ 
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2.   ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
              
              ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เปนระบบที่มีความตอเนื่องและสัมพันธกับระบบ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยระบบการประกันคุณภาพภายนอกเปนการตรวจสอบเบื้องตนจาก
รายงานประจําป  หรือรายงานประเมินตนเอง และรายงานอื่น ๆ ที่เปนผลจากการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัย  
             ในการตรวจสอบขอมูล เอกสาร หลักฐานและการตรวจเยี่ยม  ดําเนินการโดย ผูประเมินภายนอก ที่ 
สมศ. ใหการรับรองเปนผูดําเนินการ 
 

ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 

 
 

ประกันคุณภาพ
ภายใน 

การดําเนินงาน
ตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

การประเมินผล
การดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัย 

รายงาน
ประจําป 
หรือ

รายงาน
การ

ประเมิน
ตนเอง 

การตรวจเยี่ยม 

รายงานผลการประเมิน 

 รับรองผลการประเมิน 
ขอมูลยอนกลับ 

ขอมูลยอนกลับ 

ประกันคุณภาพ
ภายนอก 
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บทที่ 3 
มาตรฐาน ตัวบงชี้คําอธิบาย และเกณฑการประเมิน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

มาตรฐานสาขาวิชา ตัวบงชี้ คําอธิบาย และเกณฑการประเมินผล 
              
             มาตรฐานสาขาวิชา เปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพของแนวการพัฒนาสูเปาประสงคที่
ตองการใหเกิดขึ้นในสาขาวิชาทุกสาขาวิชาที่เปดทําการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
อีกทั้งใชเปนหลักเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสาขาวิชา ประกอบดวย  6  มาตรฐาน ดังนี้ 
 
1.  มาตรฐานดานการเรียนการสอน 
                 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตองมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูในวิชาชีพตามหลักสูตรที่
กําหนด  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน ใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน     
ผูเรียนเปนสําคัญ   ดังนั้นภารกิจดังกลาว จึงเกี่ยวของกับการกําหนดปจจัยปอนเขาที่ไดมาตรฐานตามที่
กําหนด  ประกอบดวยการมีอาจารยที่มีปริมาณ และคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอน ที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่ เกี่ยวของ ทั้งองคกรภายใน 
และภายนอกสถาบัน นอกจากนี้ ยังตองมีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอน 
เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
                  
                 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
                 คําอธิบาย 

• รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ น  ตลอดจนการจัดกระบวน 
การเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา  เปนเรื่องที่สําคัญมากตอความกระหายใครรู 
และตอสมรรถนะในการแสวงหาความรูของนักศึกษา  เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัย 
โดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  การจัดใหมีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมทั้ง 
มีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง  มีการจัดสัมมนา  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
โครงงาน  มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง                  
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              แนวปฏิบัติท่ีดี 
1. สาขาวิชามีการพัฒนาอาจารยในสาขาวิชา  ใหเขาใจในหลักการในกระบวนการเรียนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถจัดกระบวนการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญได 
2. อาจารยในสาขาวิชามีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมทั้ง  

มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้ การเรียนรู
จากกรณีปญหา (Problem-Based Learning : PBL) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) การเรียนรูแบบ
สรรคนิยม (Constructivism) การสอนแบบเอส ไอ พี การเรียนรูแบบแสวงหาความรู ไดดวยตนเอง  
(Self - Study) การเรียนรูจากการทํางาน (Work - Based Learning) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู 
(Research - Based Learning)  การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา(Crystal - Based 
Approach)  

3. การเรียนการสอนยึดหลักการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางนักศึกษากับอาจารย 
และระหวางนักศึกษากับนักศึกษา  ทั้งในและนอกหองเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยาง
กระตือรือรน 

4. มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  แตยืดหยุ นและหลากหลายสามารถ
ตอบสนองความตองการเรียนรูของผู เรียน  ทั้งความยืดหยุ นดานชวงเวลาเรียนและหรือดานตําแหนง 
และสถานที่เรียนและหรือดานวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและหรือดานอื่น ๆ  

5. มีการติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน และ              ส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง และนํามาใชในการพัฒนาผูเรียน  ใหสามารถเรียนรูไดเต็ม
ศักยภาพ  
                  
              ขอมูลท่ีตองการ 

1. เอกสารหลักสูตร แผนการสอน ประมวลรายวิชา บทเรยีน e-learning  
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการสงเสริมกระบวนการการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

อาทิ  ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน   คอมพิวเตอร   ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  งบประมาณสนับสนุน 
ตารางการเปดใหบริการนักศกึษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน  

3. แฟมประวัตินักศึกษา ผลงานของนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

4. เอกสารการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน  และส่ิงสนับสนุน 
การเรียนรู และหลักฐานการนําผลที่ไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  

5. สถิตขอมูลหรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน จํานวน 
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คณาจารยที่ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายของการจัดการศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน
หนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ จํานวนวิชาที่ทํา senior project วิชาสัมมนาหรือวิชาที่
มอบหมายให นักศึกษาคนคว าหาความรู ด วยตนเอง  จํานวนชั่วโมงภาคสนาม  จํานวนโปรแกรม 
หรือรายวิชาที่ เป นวิชาเลือกเสรี   จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร    
 ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล เปนตน  

6. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอน  ที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
และอิงพัฒนาการของผูเรียน  

7. ผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน และนําผลไปใชพัฒนา
ผูเรียน 
                  
              เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารย ผู สอน   ถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย 
ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร  

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ เน นผู เรียนเปนสําคัญ                         
ทุกหลักสูตร  

3. มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ นและหลากหลาย  ที่จะสนองตอบตอ 

ความ          ตองการของผูเรียน  
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให  ผูเรียนและอิง

พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรูทุกหลักสูตร 
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง  

                 
             เกณฑการประเมินผล 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอ มีการดําเนนิการ 5 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
 



 

                                คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป 2550 18

              ตัวบงชี้ ท่ี  1 .2  มี โครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร  และการเรียน 
การสอน ซ่ึงบุคคล  องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
                 คําอธิบาย 

• พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 19 
ไดระบุถึงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีการเรียนรูจากสื่อ
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการ
ประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมพัฒนา ผูเรียนตาม
ศักยภาพ สถาบันจึงควรใหบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ตั้งแตชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร   
ชวยในการเรียนการสอน และการฝกงาน  ตลอดจนเรียนรูกรณีศึกษาตางๆ  
                  
              แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. แสวงหาบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการพัฒนาหรือ ปรับปรุงหลักสูตร
และการเรียนการสอน  

2. จัดหลักสูตรที่ทันสมัย มีโครงสรางหลักสูตรที่ทําใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใช 
ในการปฏิบัติไดจริง โดยรวมมือกับบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก  

3. ติดตามตรวจสอบและประเมนิกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอก
สถาบัน  

4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก 
ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน                  
                   
                 ขอมูลท่ีตองการ 

1. โครงการหรือกิจกรรมที่มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรู ในชุมชน  มาชวยในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
การฝกงานและการปฏิบัติงานในองคกรภายนอก  

2. แผนการสอนที่ระบุการมีสวนสนับสนุนของบุคคล องคกรและชุมชนภายนอก  
3. รายละเอียดการติดตาม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของโครงการหรือกิจกรรมในขอ 1  
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                 เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผู ทรงคุณวุฒิหรือผู รู ในชุมชน  มาชวยในการพัฒนา 

และปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร  
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะ ที่นําไปใชในการปฏิบัติ

ไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา ทัง้ที่
กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตร  โดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก  

3. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก  
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร  

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบคุคล องคการ และ ชุมชนภายนอก
ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
                   
                 เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.3 จํานวนนักศึกษาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

                 คําอธิบาย 
• การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะตองคํานึงถึง คือ 

สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา  ซ่ึงจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะ              
การเรียนการสอนที่ใชดวย สัดสวนอาจารยตอนักศึกษายังมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนตาง ๆ อาทิ           
เปาหมายการผลิตบัณฑิต  การวางแผนอัตรากําลังและภาระงานอาจารย รวมทั้งทรัพยากรตางๆ  
ที่จํา เป นตอการเรียนการสอน   ตัวบงชี้นี้ต องการทราบสัดสวนของ  นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท า 
ตอจํานวนอาจารยประจํา  
                  
                 ขอมูลท่ีตองการ 
                 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและตัวเลขนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวมทั้งภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ โดยปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษา เปนจํานวนนักศึกษา เต็มเวลา
เทียบเทาระดับปริญญาตรี 
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                 การปรับคาดังกลาว มีวิธีการดังที่ปรากฏในตารางและตัวอยางตอไปนี้ (ในตารางดังกลาว
ประกอบดวยสองสวนคือ ตัวปรับคาและเกณฑมาตรฐานระหวางอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใน
แตละกลุมสาขาวิชามาตรฐานสากล 1(International Standard Classification of Education : ISCED) 
 
ตาราง ตัวปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัดเดียวกับ FTES ระดับ     
ปริญญาตรี และเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตออาจารยประจํา 
 

สาขา 
ตัวปรับคา 

(นําไปคูณกบัคา FTES 
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑมาตรฐานของ 
FTES ระดับปริญญาตรี 
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1 : 20 
เกษตร ปาไม และประมง 2 1 : 20 
บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี 
การจัดการ  การทองเที่ยว  เศรษฐศาสตร 

1.8 1 : 25 

ครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 1.5 1 : 25 
สังคมศาสตร / มนุษยศาสตร 1.8 1 : 25 

                  
เกณฑการประเมิน 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มากกวาหรือเทากับ +10% หรือ
นอยกวาหรือเทากับ –10% ของ
เกณฑมาตรฐาน 

6 – 9.99 % และ  -6 – (-9.99)% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

( -5 . 9 9 )  – 5 . 9 9  %  ของ เกณฑ
มาตรฐาน 

 
                  ตัวบงชี้ท่ี 1.4 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือเทียบเทาตออาจารยประจําสาขาวิชา 
                 คําอธิบาย 

• การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ต องการบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ และความลุ มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
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ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สัดสวนคุณวุฒิอาจารย
จึงตองมีความเหมาะสมตอพันธกิจ รวมทั้งหลักสูตรที่เปดสอนดวย  ซ่ึงตัวบงชี้นี้จะแสดงใหเห็นถึงสัดสวน
คุณวุฒิของอาจารยประจํา ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของสถาบัน  
                  
                 ขอมูลท่ีตองการ 
                 จํานวนอาจารยประจํา รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ และเอกสารหลักฐานอางอิงที่
เกี่ยวของ 
 
                 เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 1 
– 19 หรือวุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง
รอยละ 20 – 29 แตวุฒิปริญญาตรี
มากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 
20 – 29 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับ หรือนอยกวา
รอยละ 5 หรือ 
1. วุฒิป ริญญา เอกมากกว าห รือ
เทากับรอยละ 30 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 และ 
2. วุฒิปริญญาตรี เทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5 

 
                 ตัวบงชี้ท่ี 1.5 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยตออาจารยประจําสาขาวิชา 
                 คําอธิบาย 

• สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริม 
ใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัย เพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรู ในศาสตรสาขาวิชาตางๆ  
อยางตอเนื่อง  เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ  การดํารง            
ตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารย  ตามพันธกิจของสถาบัน  
               
                 ขอมูลท่ีตองการ 
                 จํานวนอาจารยประจํา รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ และเอกสารหลักฐานอางอิง 
ที่เกี่ยวของ 
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                 เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ผูดํารงตําแหนงระดับ  ผศ .  รศ . 
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 
1 – 39 หรือ ผูดํารงตําแหนงระดับ 
ผศ .  รศ .  และ  ศ .  รวมกันอยู
ระหวางรอยละ 40 – 59 แต        ผู
ดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป
นอยกวารอยละ 10 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 
40 – 59 และ 
2. ผู ดํ ารงตํ าแหน งระดับ  รศ . 
 ขึ้ น ไ ป เ ท า กั บ ห รื อ ม า ก ก ว า 
รอยละ 10 หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ  ศ .  รวมกันมากกว าห รือ
เทากับรอยละ 60 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  
ขึ้นไปนอยกวารอยละ 10 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ  ศ .  รวมกันมากกว าห รือ
เทากับรอยละ 60 และ 
2 .  ผู ดํ ารงตํ าแหนงระดับ  รศ .  
ขึ้ น ไ ป เ ท า กั บ ห รื อ ม า ก ก ว า 
รอยละ 10 

  
                 
                ตัวบงชี้ท่ี 1.6 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําสาขาวิชาทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
                 คําอธิบาย 

• โดยที่การจัดการเรียนการสอน ตองเปนไปตามหลักการของกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ อาจารยจึงตองมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยูตลอดเวลา งานวิจัยประเภทนี้มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่กําหนดมีการจัดการเรียนการสอนที่สนอง
ความตองการที่จําเปนของผูเรียน  สงเสริมทักษะการ แสวงหาความรูและการเรียนรู  มีการสนับสนุนให
อาจารยทุกคนทําวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อันจะสงผลใหเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณคา 
นวัตกรรมเหลานี้อาจเปนเทคนิคการสอนใหมๆ  แบบฝก ส่ือการสอน อุปกรณ หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ใหม ๆ ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 
                 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. อาจารยประจําสาขาวิชาเขารวมประชุมสัมมนาหรือการอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
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2. อาจารยประจําสาขาวิชา ดําเนินการทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนใหมๆ  
ตลอดเวลา  

3. อาจารยประจําสาขาวิชานําผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมเผยแพร           
อยางสม่ําเสมอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
                  
                 ขอมูลท่ีตองการ 

1. รายช่ืออาจารยที่ เขารวมประชุมสัมมนา หรือการอบรมเกี่ยวกับการทําวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน  

2. โครงการขอรับการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากสถาบัน 
3. ขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย เชน การ จัดการเรียน 

การสอนแบบ e-learning การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน (misconceptions)  
ในรายวิชาตางๆ การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโมดูล การสอนแบบ problem - based learning  แบบ research - 
based learning 
 
                 เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. อาจารยประจําสาขาวิชาเขารวมพัฒนาดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน  

2. อาจารยประจําสาขาวิชาทําโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ  ในดานการเรียน          
การสอนเพื่อขอทุน  

3. สาขาวิชาไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษา  

4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดาน
การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ  

5. มีการสรางเครือขายวิจยัดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
             
                 เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอขึ้นไป 
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                 ตัวบงชี้ท่ี 1.7 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
                 คําอธิบาย 

• หลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรจะมีการกําหนดวัตถุประสงค หรือเปาหมายของ          
การผลิตบัณฑิตไว อย างชัดแจ ง  อาทิ  คุณลักษณะของบัณฑิต  ความรู  ความเชี่ยวชาญและทักษะ 
ในการประกอบอาชีพ  ตัวบงชี้นี้เปนตัวบงชี้ที่สะทอนใหเห็นวาวัตถุประสงคหรือเปาหมายของหลักสูตร 
ของสถาบันบรรลุวัตถุประสงคหรือไมอยางไร  รวมทั้งสะทอนคุณภาพของบัณฑิตดวย 

• จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํา  หมายถึง  ผู ที่ สํา เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ เ รียน  
ในหลักสูตรภาคปกติ  และภาคพิเศษ  หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้น  ๆ  ที่ได งานทํา  หรือ                         
มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา โดยไมนับ  
รวมผู ที่ศึกษาต อในระดับบัณฑิตศึกษา  การนับการมีงานทําใหสามารถนับกรณีการทํางานสุจริต  
ทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อเล้ียงชีพตนเองได สําหรับการนับจํานวนผูที่มี งานทําของ
ผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะผู ที่เปลี่ยนงานใหม 
หลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับผูที่มีงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได ประจําอยูแลว                
                  
                 ขอมูลท่ีตองการ 
                 1. จํานวนบัณฑิตทั้งหมด (นับตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา
นั้น) 
                 2. จํานวนบณัฑิตที่มีงานทําพรอมเงินเดือนเร่ิมตนหรือรายไดประจําจากการเปนผูประกอบการ 
                 3. ขอมูลบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศกึษา                  
 
                 เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

 
                 ตัวบงชี้ ท่ี 1.8 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไป 
ตามเกณฑ 
                 คําอธิบาย 

• คุณภาพของการผลิตบัณฑิตอาจพิจารณาไดหลายประการ  อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิต           
ที่เห็นไดอยางชัดแจงเชิงประจักษ การไดงานทําในระยะเวลาที่สมควร  การไดรับการยอมรับจากสังคม  
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การไดงานทําตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา นอกจากนี้การไดรับเงินเดือนตรงตามคุณวุฒิหรือสูงกวาคุณวุฒิ
ก็ถือเปนตัวบงชี้หนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของบัณฑิตดวย 
                  
                 ขอมูลท่ีตองการ 
                 ใชขอมูลเดียวกับตัวบงชี้ที่ 1.7 
 
                 เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ  1  – รอยละ  74  ได รับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ 
ก.พ. 

รอยละ  75 – รอยละ  99 ได รับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ 
ก.พ. 

รอยละ100 ไดรับเงินเดือนเทากับ
หรือสูงกวาเกณฑ ก.พ. 

 
                 ตัวบงชี้ท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
                 คําอธิบาย 

• ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากสถาบัน  ถือเปนตัวบงชี้คุณภาพของบัณฑิตและการตอบสนองความตองการของสังคม 
โดยทั่วไปแลวการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจะพิจารณาคุณสมบัติหลัก  3 ดานที่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดแก ความรูความสามารถทางวิชาการ ตามลักษณะงาน 
ในสาขานั้น ๆ ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ            
ในวิชาชีพ  โดยอยางนอยตองเก็บขอมูลในรอบการพัฒนาหลักสูตร  โดยระดับความพึงพอใจใหสํารวจ 
โดยใชคะแนน 5 ระดับ 
 
                 ขอมูลท่ีตองการ 
                 ขอมูลพื้นฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
โดยเปนคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ) ที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่ทํางานดวย ตั้งแต 1 
- 3 ป   ทั้งนี้การประเมินตองครอบคลุมทั้ง 3 ดาน ไดแก   ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน
ในสาขา ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
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                 เกณฑการประเมิน 
 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 – 2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50 

 
                 ตัวบงชี้ท่ี 1.10 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา ท่ี
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
                 คําอธิบาย 

• เจตนารมณและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกระดับ  ลวนมีหลักการสําคัญ เพื่อพัฒนา    
ผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีความสมบูรณพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ มีความรูความสามารถในเชิงวิชาการและ
หรือวิชาชีพ  มีคุณธรรมจริยธรรม  และเปาหมายสูงสุด คือ ใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถดํารงชีวิต ในสังคม
ไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายดังกลาว สถาบันพึงจัดหลักสูตรการเรียน 
การสอน รวมทั้งสิ่งแวดลอมตาง ๆ ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพและสอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของผู เรียน สัมฤทธิผลจากการดําเนินการดังกลาวสะทอนไดจากคุณภาพของนักศึกษา
และศิษยเกาในเรื่องของการไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
            
                 ขอมูลท่ีตองการ 
                 ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ไดแก จํานวนและชื่อนักศึกษาและหรือศิษย
เก าที่ ได รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการวิชาชีพ  (รวมถึงรางวัลผลงาน 
วิทยานิพนธ) ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานกีฬา และสุขภาพ ดานศิลปและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม 
โดยเปนรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่มีลายลักษณอักษรปรากฏ ทั้งนี้ใหนับรางวัลที่ไดรับในรอบป 
ปจจุบันจากนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปการศึกษาที่ผานมา การนับรางวัล
สามารถนับไดทั้งรางวัลของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษทุกระดับการศึกษา และหากผูไดรับ
รางวัลนั้นเปนศิษยเกาหลายสถาบัน สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัลนั้นได และการนับสามารถ 
นับซ้ําไดหากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง 
                 ในการคํานวณ ใหนําจํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน/จํานวนนักศึกษาปจจุบัน 
และศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ × 100 
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               เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 
 
2.  มาตรฐานดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
                 การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุน สงเสริมเพื่อให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา แบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่ง
สถาบันจัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การ
จัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษา ซ่ึงไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อ
ใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  ไดแก 
ความรู ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหและการ
ส่ือสาร และการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 
                 ตัวบงชี้ท่ี 2.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
                 คําอธิบาย 

• นักศึกษาควรไดรับการบริการในกิจกรรมตอไปนี้เปนอยางนอย ไดแก (1) การบริการ          
ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน  เชน การจัดสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การบริการดานงาน
ทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ (2) การบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  
เชน หอพักนักศึกษา สภาพแวดลอม หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร 
(3) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา (4) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ 
นักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการ    
ฝกประสบการณวิชาชีพ  ขอมูล  ขาวสารความเคลื่อนไหวภายในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษา
และศิษยเกา และ (5) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบ
ตาง ๆ  

• สาขาวิชาสามารถใหบริการในกิจกรรมตาง ๆ ตามศักยภาพ 
                 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. สํารวจความตองการจําเปน (needs assessment) ของนักศกึษา  
2. จัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  เชน ระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร  หองสมุด  ศูนยการเรียนรูและสื่อการเรียน เปนตน  
3. จัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน  ที่พักผอน สภาพหองเรียน  

เปนตน  
4. จัดบริการดานการใหคําปรึกษาแกนักศกึษา ทั้งเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับวิชาการ  
5. จัดบริการแหลงขอมูลขาวสาร ที่เปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกู ยืม 

เพื่อการศึกษา การบริการจัดหางาน  แหลงทุนศึกษาตอ  เปนตน  
6. จัดโครงการเพือ่พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศษิยเกา  
7. ประเมินคุณภาพของการให บริการของนักศึกษาเป นประจําทุกป เพื่อนําไปพัฒนา 

การบริการ 
 
                 ขอมูลท่ีตองการ 

1. รายงานสรุปความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 
2. สรุปการเขารับบริการตาง ๆ ที่สาขาวิชาจัดใหกับนักศึกษาของนักศึกษา 
3. สรุปการบริการดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับวิชาการ

ของอาจารยในสาขาวิชา เชน ตารางการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา ประเด็นที่ใหคําปรึกษา การนําปญหาของ
นักศึกษาเขาหารือในที่ประชุม เปนตน 
                 

 เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศกึษาและจัดทําขอมูลของนักศึกษา 
2. มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
3. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาโดยมีการกําหนดเวลาการเขาพบนักศึกษา 

มีการใหคําปรึกษาแนะแนว มีการนําปญหาของนักศึกษาเขาที่ประชุมอาจารยเพื่อการแกไข 
4. จัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  
5. มีบริการขอมูลขาวสาร ที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  
7. มีการประเมินคุณภาพของการให บริการทั้ ง  5 เ ร่ืองข างตนเป นประจําทุกป นําผล 

การประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
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                 เกณฑการประเมนิ 
 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการมากกวา 5 ขอแรก 
 
                 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
พึงประสงค  
                 คําอธิบาย 

• ตัวบงชี้นี้ ตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสมและครบถวน 
กิจกรรมนักศึกษา  หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยและ
โดยองคการนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผู เขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ              
รางกาย  และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) 
ความรู  (2) ทักษะการคิด  (3) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (4) ทักษะการ         
วิเคราะหและการสื่อสาร และ (5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

                  
                 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. สาขาวิชามีการกําหนดแนวทางที่ ชัดเจนในการส งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา  
โดยคํานึงถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับ
การศึกษา  

2. สาขาวิชามีการสงเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบถวนอยางนอยใน
กิจกรรมตอไปนี้  

                        2.1 กิจกรรมวชิาการ  
                        2.2 กิจกรรมกฬีาและการสงเสริมสุขภาพ  
                        2.3 กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
                        2.4 กิจกรรมนนัทนาการ  
                        2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. สาขาวิชามีการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา 
ที่ดําเนินการโดยสาขาวิชาตอผูบริหารทุกสิ้นปการศึกษา  

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันานักศกึษาอยางตอเนื่อง 
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               ขอมูลท่ีตองการ 
                 ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงว า สาขาวิชามีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ที่ครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค อาทิ  

1. คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  เพื่อทําหนาที่กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  

2. จํานวนและรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาที่สาขาวิชาจัด  หรือคณะกรรมการ
นักศึกษาจัด  จําแนกตามประเภทกิจกรรม  อาทิ  กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  กิจกรรมนันทนาการ   กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. หลักฐานการจดัสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนกัศึกษา  
4. เอกสารรายงานการประเมนิผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งที่จัดโดยสาขาวิชา 

                     เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกจิกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและ

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
2. มีการสงเสริมใหนักศึกษาจดักิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท   โดยอยางนอยตอง

ดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้  
                       - กิจกรรมวิชาการ  
                       - กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  
                       - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
                       - กิจกรรมนันทนาการ  
                       - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาของสาขาวิชาทุกสิ้นป
การศึกษา  

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม  เพื่อพัฒนานักศกึษาอยางตอเนื่อง 
 
                 เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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3.  มาตรฐานดานการวิจัย 
             การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งของสาขาวิชา ดังนั้น อาจารยประจําสาขาวิชาตองเห็นความสําคัญ   
และดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
เกิดประโยชน อาจารยประจําสาขาวิชาตองมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัย 
กับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และผลิตผลงานวิจัยมีคุณภาพ  
มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติ และมีการเผยแพรอยางกวางขวาง                  
                  
                ตัวบงชี้ท่ี 3.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาท่ีไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
                 คําอธิบาย 

• การทําวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีองคความรูที่จะใชในการเรียนการสอน  การบริการ
วิชาการ  เปนสิ่งจําเปนที่อาจารยประจําสาขาวิชาตองมีสวนรวมในการดําเนินการหรือจัดทํา โดยดําเนินการ
ใหเสร็จสมบูรณ  เพื่อใชในการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ  และการบริการวิชาการอยางมีคุณภาพเปน
สําคัญ 
                 ขอมูลท่ีตองการ 

1. จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่ไดรับการอนุมัติใหทําวิจัย 
2. จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชา 
 

            เกณฑมาตรฐาน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 ทาน 2 ทาน 3 ทาน 
                 

 ตัวบงชี้ท่ี 3.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคภายในและภายนอกสถาบันตออาจารย
ประจําสาขาวิชา 
                 คําอธิบาย 

• ตัวบ งชี้นี้  ตองการวัดถึงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  ทั้งที่
มหาวิทยาลัยจัดสรรใหเอง และท่ีไดรับจากภายนอก เพื่อการสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค   
ที่มีการศึกษาคนควา  ซ่ึงเปนที่ยอมรับหรือมีการนําไปใชประโยชน และจํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุน
อาจรวมถึงวัสดุ  อุปกรณ   เครื่องมือตาง ๆ  ที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายนอก 
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สําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรคในกรณีที่เปนวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตาม
ราคาของสิ่งนั้นๆ 

                  
                 ขอมูลท่ีตองการ 
                 ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ สําหรับการนับจํานวนอาจารยประจําและ
จํานวนเงินใหใชหลักเกณฑ ดังนี้  

1. จํานวนอาจารยประจําใหนับรวมนักวิจัยและไมนับรวมอาจารยประจํา และนักวิจัยที่ลา
ศึกษาตอ  

2. จํานวนเงินสนบัสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค จําแนกเปนเงินสนับสนุน จากสถาบัน 
และจากแหลงทุนตาง ๆ ภายนอกสถาบัน ดังนี้  
                       2.1   จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันจัดสรรใหกับอาจารย 
และนักวิจัย โดยใหนับเฉพาะจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจาย ไมใชตัวเลขงบประมาณที่จัดสรร  
                       2.2  จํานวนเงินสนับสนนุการทําวจิัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน จําแนกตาม
แหลงเงินทุน ดังนี้  
                              -  แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน  
                              -  แหลงทุนตางประเทศ  
                              -  หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืน ๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจยั  
                              -  หนวยงานภาคเอกชน  
                              -  แหลงอื่น ๆ  
                  
                 เกณฑมาตรฐาน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวาง 1 – 16,999.- บาท  17,000.- บาท – 24,999.- บาท มากกวาหรือเทากับ 25,000.-บาท 
           

 ตัวบงชี้ท่ี 3.3 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรือนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
                 คําอธิบาย 

• งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนผลิตภาพของสถาบันอุดมศึกษา เกิดจากการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องของคณาจารย จึงเปนผลงานที่มี 
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คุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชน ทั้งในเชิงวิชาการและการแขงขันของ
ประเทศ การสรางความรูความเขาใจและสรางระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของผลิตภาพ 
ดังกลาว อาทิ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรจะชวยสนับสนุนใหงานวิจัย 
และงานสรางสรรคมีความคุมคาและเกิดมูลคาเพิ่ม 

                  ขอมูลท่ีตองการ 
                 ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ  สําหรับการนับจํานวนอาจารยประจําและ
ผลงานใหใชหลักเกณฑ ดังนี้   

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ  
2. จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง 

ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ 
                 หมายเหตุ                
                 1. การเผยแพรผลงาน 1 เร่ือง มากกวา 1 คร้ัง ใหนับเพียงครั้งเดียว โดยควรนําเสนอผลการ       
เผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด  
                 2. การตีพิมพในวารสาร นับเมือ่กองบรรณาธิการวารสารตอบรับแลว  
                 3. บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชมุหรือสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอสําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลอืกตีพิมพรวมเลม ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชมุ (proceeding)  

4.  การรายงานขอมูลบทความที่ไดรับการตีพิมพ ใหจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับตาง ๆ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้  
                  - ช่ือ เลมที่ และวัน เดือน ป ของวารสารที่ตีพิมพ  
                   - ช่ือบทความและเลขหนา  
                   - ช่ือผูเขียน 

5. การนับจํานวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 
ใหนับเฉพาะที่ไดรับการจดทะเบียนในปนั้น  โดยไมนับรวมกรณีอยูในระหวางยื่นจดทะเบียน และไมนับ
รวมการจดลิขสิทธิ์และการทะเบียนเครื่องหมายการคา 
 
               เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 เร่ือง 2  เร่ือง 3  เร่ือง 
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4.  มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม 
การบริ ก า รวิ ช าก ารแก สั งคม   เ ป นหนึ่ ง ในภารกิ จห ลักของสาขาวิ ช า  สาขาวิ ช าพึ ง  

ใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตาง ๆ ตามความถนัดและในดานที่  
สาขาวิชามีความเชี่ยวชาญ  การใหบริการวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจาย  
ตามความเหมาะสม  ใหทั้งองคการภาครัฐและเอกชน องคการอิสระ องคการสาธารณะชุมชน และ  
สังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชน  
ทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ   ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตาง ๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การใหบริการวิชาการนอกจากเปนการ     
ทําประโยชนใหสังคมแลว สาขาวิชายังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณ
ของอาจารย  อันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียน   
การสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับ องคการตาง ๆ ซ่ึงเปน   
แหลงงานของนักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการวิชาการดวย 

 
                 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาท่ีมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม เปนท่ี
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 
                 คําอธิบาย 

• อาจารยประจําสาขาวิชาพึงมีภาระงานดานบริการวิชาการแกสังคมและดําเนินงานตาม
ภาระงานที่สถาบันกําหนด  โดยสถาบันสรางระบบจูงใจใหอาจารยสนใจใหบริการวิชาการ สงเสริม 
สนับสนุนใหอาจารย ใหบริการวิชาการ จัดหากิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ และมีการจัดทํา
ฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการใหบริการวิชาการ  

                  
                 ขอมูลท่ีตองการ 
                 ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้การนับจํานวนอาจารยประจําสาขาวิชา
ที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการจะไมนับซ้ํา แมวาอาจารยทานนั้นมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยหลายกิจกรรม หรือหลายโครงการ หรือเปนที่ปรึกษา  หรือกรรมการหลาย
ตําแหนง และสามารถนับอาจารยประจําสาขาวิชาที่ลาศึกษาตอไดดวย  ดังนั้นตัวเปรียบเทียบ จึงเปนจํานวน
อาจารยประจําทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
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                เกณฑมาตรฐาน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 คน 2 คน 3 คนขึ้นไป 

 
                 ตัวบงชี้ท่ี 4.2 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง ความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสงัคม ชุมชน และประเทศชาติ  
                 คําอธิบาย 

• ตัวบงชี้นี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สาขาวิชาไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการ
วิชาการแก สังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความต องการของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติ  
และนานาชาติ  

                  
   ขอมูลท่ีตองการ 

1. จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่ปฏิบัติงานจริงดานการบริการวิชาการแกสังคม 
2. จํานวนกิจกรรมการบริการวชิาการแกสังคมที่สาขาวิชาจดัขึ้น  

 
                 เกณฑมาตรฐาน 
 

   คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 2 กิจกรรม 3 – 4 กิจกรรม 5 กิจกรรมขึ้นไป 

                 
 ตัวบงชี้ ท่ี  4 .3  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่ เชื่ อมโยงและบูรณาการ 

การบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
                 คําอธิบาย 

• ตัวบงชี้นี้  ตองการวัดจํานวนกิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคมที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงการที่สาขาวิชาไดนําองคความรูและมวลประสบการณจากการใหการบริการแกสังคม 
ชุมชนและประเทศชาติ มาเปนประโยชนในการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
นับเปนประโยชนอยางยิ่ง 
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                 ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนในการนําองคความรูและมวลประสบการณจากการใหการบริการแกสังคม ชุมชน 

และประเทศชาติ มาเปนประโยชนในการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. กิจกรรมหรือโครงการที่แสดงไดวามีการนําองคความรูและมวลประสบการณจากการให

การบริการแกสังคม ชุมชน และประเทศชาติ มาเปนประโยชนในการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

               
              เกณฑมาตรฐาน 
 

   คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1  กิจกรรม 2  กิจกรรม 3  กิจกรรมขึ้นไป 

 
5.  มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการ 
                 สาขาวิชาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ ผูนําตองมีภาวะผูนําที่มุงพัฒนาใหสาขาวิชามีองคความรู ที่สามารถนํามาใชในการผลิตบัณฑิต และ
การบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ  
 
                 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันใหสาขาวิชามี
พัฒนาการ 
                 คําอธิบาย 

• คุณภาพของสาขาวิชาจะมีทิศทางที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางดีหรือไม ขึ้นอยูกับ
การมีการบริหารและการจัดการที่มีความรับผิดชอบ มีความโปรงใส  คํานึงถึงนโยบายและเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย 

                  
                 แนวปฏิบตัิท่ีด ี

1. มีการประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาเปนประจําตามแผนการประชุม  โดยในการประชุม 
แตละครั้งมีกรรมการสาขาวิชาเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 

2. สาขาวิชากําหนดเปาหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตรที่สอดคลองกับเปาหมาย ทิศทาง  
และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

3. สาขาวิชามีการดําเนินงานตามภารกิจ และตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ มีการติดตามผล 
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การดําเนินงานตามภารกิจของสาขาวิชาอยางครบถวนเพื่อการบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
4. สาขาวิชาบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล  เชน  การปกปองผลประโยชนของผูมี             

สวนไดสวนเสีย  โดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา  การสงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตาม
กฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  

5. มีการประเมินผลการดําเนินงานของสาขาวิชา  เพื่อการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน   
และเปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป 
                  
                       ขอมูลท่ีตองการ  

1. เอกสารที่แสดงวาจัดใหมีการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ รายชื่อผูเขารวมประชุม 
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสาขาวิชา 

2. แผนยุทธศาสตร คูมือการประกันคุณภาพของสาขาวิชา 
3. รายงานผลการดําเนินงาน รายงานการประเมินตนเอง 
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงวา มีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน การปกปอง           

ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย  การสงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย  ภายใตหลัก
คุณธรรม จริยธรรมภายในองคกร จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย การเปดเผยผลการดําเนินงานของ
สาขาวิชา เปนตน 

                        เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาเปนประจําตามแผนการประชุม   โดยในการประชุม 

แตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 
2. มีการกําหนดเปาหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตรของสาขาวิชา 
3. มีการมอบหมายการดําเนินการตามภารกิจแกบุคลากรของสาขาวิชา 
4. มีการสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินตามภารกิจ  และจัดทํารายงาน

ผลการดําเนินงาน 
5. มีการนําผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการดําเนนิการ 
6. มีการดําเนินงานโดยใช หลักธรรมาภิบาล  และสงเสริมการบริหารงานโดยใช หลัก 

ธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 
                     เกณฑการประเมิน 
 

   คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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                 ตัวบงชี้ท่ี 5.2  ภาวะผูนําของผูบริหารสาขาวชิา 
                 คําอธิบาย 

• ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสาขาวิชา   คือผูบริหาร หากผูบริหารมีวิสัย
ทัศน เปนผูนําที่ดี  มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี  
เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล  
ติดตามผลการทํางานของสาขาวิชาไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสาขาวิชาเจริญรุดหนาอยาง รวดเร็ว 
                  
                 แนวปฏิบตัิท่ีด ี

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ  
ในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสาขาวิชา 

2. มีความสามารถในการบริหารโดยคํานึงถึงประโยชนของนักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของสาขาวิชา  

และสามารถตัดสินใจแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีความสามารถดานการบริหารงาน งบประมาณ บริหารรายได บริหารงานบุคคล และ

ทรัพยากรอื่น ๆ 
5. สนับสนุนใหบุคลากรในสาขาวิชาและชุมชน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจ 

ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจใหรักสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 
6. สรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ

และมีจริยธรรม 
                  
                 ขอมูลท่ีตองการ 

1. หลักเกณฑและวิธีการสรรหา และพัฒนาสมรรถนะ และภาวะผู นําของสาขาวิชา และ
หลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑดังกลาว ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. การเขารวมกจิกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสาขาวิชา และสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของ  กับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัย เชน หลักเกณฑการประเมินผลการปฏบัติงาน
และภาวะผูนําของผูบริหารสาขาวิชา  

3. ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและรางวัลดานการบริหารของผูบริหารสาขาวิชา 
4. รายงานผลการประเมินผูบริหารสาขาวิชา 
5. จํานวนผูบริหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา 
6. ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร และการเตรียมผูบริหาร
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ในอนาคต 
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร   และคณะที่มีตอการบริหารงานสาขา

ของผูบริหาร 
    
              เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารสาขาวิชาที่เปนระบบโปรงใสตรวจสอบได  
2. ผูบริหารสาขาวิชาดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําทีม่ีอยู

โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย และผูมีสวนไดสวนเสีย  
3. ผูบริหารสาขาวิชาไดรับการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานดวยกระบวนการและ

วิธีการที่ชัดเจน  และเปนที่ยอมรับในคณะ  
4. ผูบริหารสาขาวิชานําผลการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานมาพัฒนาการบรหิาร

และการจดัการจนเกิดความกาวหนา 
                 
                   เกณฑการประเมิน 
 

   คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
                 ตัวบงชี้ท่ี 5.3  การพัฒนาสาขาวิชาใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
                 คําอธิบาย 

• มาตรฐานอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู ซ่ึงตองมีการจัดการความรู เพื่อมุ งสูองคการแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวม           
องคความรูที่มีอยูในองคกร ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อให           
ทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความ
รูในองคกรประกอบดวยการระบุความรู การคัดเลือกการรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และ
การแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายใน
องคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น  

• สาขาวิชาเปนหนวยจัดการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ อาจารยในสาขาวิชาจึงควรเปนผูที่ 
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มีความรู ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ การพัฒนาดังกลาวจะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงตองมี 
การจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรูเชนกัน 
                  
                 แนวปฏิบตัิท่ีด ี

1. สาขาวิชามีการจัดทําแผนและกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดการความรูเพื่อ
มุงสูองคกรแหงการเรียนรู รวมทั้งมีการเผยแพรใหประชาคมของสาขาวิชารับทราบ  และเขาใจตรงกันอยาง
ทั่วถึง  

2. สาขาวิชามีการดําเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  
ตามระบบ PDCA อยางตอเนื่อง  

3. สาขาวิชามีระบบและกลไกในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในดานการจดัการ
ความรูมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของสาขาวิชา  

4. สาขาวิชามีการนําองคความรู และนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิด 
ประโยชนแกสถาบันและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ                  
                  

ขอมูลท่ีตองการ 
1. แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของสาขาวิชา และหลักฐาน

การดําเนนิงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของสาขาวิชา ตลอดจนหลักเกณฑ และมาตรการ

และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูของสาขาวิชา 

เชน คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงานหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักฐานดานการจัดการความรู ฐานขอมูลดานการจัดการความรู หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน เอกสาร
และสื่อเผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ  

4. จํ านวนบุคลากรและหน วยงานที่ มีการนํ าความรู  ด านการจัดการความรู ไปใช  
ในการปฏิบัติงาน  

5. จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู  
6. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของสาขาวิชา  
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึงความสําเร็จในการจดัการความรูของสาขาวิชา เชน 

ประสิทธิผลของการทํางานที่เพิ่มขึ้น  
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                เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุ งสูองคกรแหงการเรียนรู และ  

ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสาขาวิชารับทราบ  
2. มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรู และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ไมนอยกวา ร

อยละ 50  
3. มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพฒันากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
                เกณฑการประเมิน 
 

    คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
                  

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหาร การเรียน    
การสอน  การบริการวิชาการแกสังคม และการวิจัย ของสาขาวิชา 
                 คําอธิบาย 

• ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผนระดับ
สถาบัน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อ 
การปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงาน โดยประเมินจากความ 
พึงพอใจของผู ใช มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ มีระบบสํารอง  
และกูคืน  ตลอดจนเปนระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดคิด 

• สาขาวิชาเปนหนวยจัดการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ จึงตองเปนผูจัดทําขอมูลเขาสูระบบ
ฐานขอมูลตามนโยบายและการวางแผนของสถาบัน เพื่อประโยชนในการวางแผน และการตัดสินใจของ
ผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งตามภารกิจทุกดานของบุคลากร การติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน 
และการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน 
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                 แนวปฏิบตัิท่ีด ี
1. มีการจัดทําฐานขอมูลตามนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูล  เพื่อการตัดสินใจ 

ของมหาวิทยาลัย  
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ  
3. มีการประเมินผลประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมิน 

ความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
4. รายงานการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

                 
                 ขอมูลท่ีตองการ 

1. แผนการจัดทาํฐานขอมูล 
2. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจของสาขาวิชาตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ 
3. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูล 
4. รายงานการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

 
                 เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. มีการดําเนนิการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูล 
4. มีการนําผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลมาปรับปรุง 
5. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสาขาวิชากับระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย 

                  
                 เกณฑการประเมิน 
 

    คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 3 ขอแรก 

 
                 ตัวบงชี้ท่ี 5.5  ระดับความสําเรจ็ของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล 
                 คําอธิบาย 

• ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง 
ความสําเร็จที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน  โดยจะตองจัดใหมีระบบ 
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ในการถายทอดเปาประสงค  ตัวบงชี้  ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา  ไปยังหนวยงานที่
รับผิดชอบ  กําหนดเปนตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมาย ในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล  และ
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน  รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 

• สาขาวิชาเปนหนวยจัดการศึกษา ภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการ
วิชาการแกสังคม ดังนั้นสาขาวิชาจึงตองมีสวนเกี่ยวของกับตัวบงชี้และเปาหมายของมหาวิทยาลัยดานการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการทางวิชาการ และนํามาดําเนินการใหบรรลุเปาหมายดังกลาว 
                  
                 แนวปฏิบตัิท่ีด ี

1. สาขาวิชามอบหมายภารกิจแกบุคลากรของสาขาวิชาตามศักยภาพ  ความสนใจและ
ความสามารถ 

2. สาขาวิชามีการกําหนดแนวทางการทบทวนการปฏิบัติงาน และกําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงาน 

3. สาขาวิชาติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก  ดานการสอนของ
อาจารย   การพัฒนานักศึกษา   ดานการวิจัยและสรางสรรคผลงานทางวิชาการ และการบริการวิชาการแก
สังคม 

4. สาขาวิชานําผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในทุกภารกิจ 
                  
                 ขอมูลท่ีตองการ 

1. คํารับรองการปฏิบัติราชการของอาจารย 
2. รายงานการทบทวนการดําเนินงาน เหตุผลประกอบการดําเนินการ และหรือไมดําเนินการ 
3. แผนยุทธศาสตร แผนงานโครงการของสาขาวิชา 
4. รายงานผลการประเมินโครงการตางๆ ของสาขาวิชา 
5. รายงานการประชุมการจัดทําโครงการที่มีการนําผลการประเมินโครงการมาประกอบการ

พิจารณา 
                 เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ตามภารกิจของสาขาวิชา 
2. มีการกําหนดแนวทาง และแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามเปาหมาย และตัวบงชี้ของบุคลากร 
4. มีการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
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5. มีการสรุปผลการประเมิน และนําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ 
                  

                 เกณฑการประเมิน 
 

    คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอขึ้นไป 
 
6.   มาตรฐานดานการประกันคณุภาพ 
                 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสาขาวิชา  และแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย  โดยตองครอบคลุมทั้งป จจัยนําเขา 
กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซ่ึงจะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่
เปนลักษณะเฉพาะของสถาบัน      
                  

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  ท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา 
              คําอธิบาย 

• การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป นภารกิจของสถาบัน  ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงสถาบันการศึกษาตองสรางระบบและกลไกในการ ควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โดยสถาบันและโดยหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ทั้งนี้ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ 
อยางตอเนื่อง เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวา  สถาบันสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 

• สาขาวิชาเปนหนวยจัดการศึกษาจึงจําเปนตองมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
เชนกัน โดยเฉพาะในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพของการจัดการศึกษา 
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                 แนวปฏิบตัิท่ีด ี
1. สาขาวิชาจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา  
2. มีการกํ าหนดมาตรฐาน  ตัวบ งชี้  และ เกณฑ คุณภาพที่ สอดคล องกับมาตรฐาน                     

การอุดมศึกษา  มาตรฐานและกฎเกณฑอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนสอดคลองกับเอกลักษณของสถาบันโดย
ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น ตองครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน  ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการและ
ผลผลิต  ตลอดจนเปนตัวบงชี้ที่สามารถรองรับการประเมินภายนอกโดยหนวยงานตาง ๆ  

3. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณทั้งการตรวจติดตาม การดําเนินงาน การ
ประเมินคุณภาพ  การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกจนเปน วัฒนธรรม
องคกร  

4. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม  โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบฐาน  
ขอมูล  และมีการสงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
                 

      ขอมูลท่ีตองการ 
1. โครงการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาและหลักฐานการดําเนินงาน 

ตามโครงการ  ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากคณะ สถาบัน และผูบริหาร 
ทุกระดับ  

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  การบริหารงานดานการประกันคุณภาพของสาขาวิชา
และสถาบัน   ตั้งแตการควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ  
มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เชน คําสั่งแตงตั้ง 
หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ คูมือการประกันคุณภาพของสาขาวิชา ฐานขอมูลที่ใชในการประกันคุณภาพ 
หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเขมแข็งและเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารงาน   โดยการมีข อมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  
กระบวนการจัดการความรูเร่ืองการประกันคุณภาพของสาขาวิชา 
                  
                 เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา 
ของสาขาวิชา 

2. มีการกํ าหนดมาตรฐานตัวบ งชี้   และ เกณฑ คุณภาพที่ สอดคล องกับมาตรฐาน 
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การอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
3. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 
4. มีการนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
5. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกัน

ทั้งระดับบุคคล สาขาวิชา คณะ และสถาบัน  
            
                 เกณฑการประเมิน 
 

    คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
                 ตัวบงชี้ท่ี 6.2 ระดับความสําเรจ็ของการประกันคุณภาพภายใน 
                 คําอธิบาย 

• ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน วัดจากผลการดําเนินงาน  ตามระบบ 
และกลไกการประกันคุณภาพภายในสาขาวิชา  ที่กําหนดขึ้น  ทั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพ 
ตอหนวยงานที่ เกี่ยวข องและสาธารณชน  มีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุง  การดําเนินงาน 
อยางตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางบุคคล และหนวยงานตลอดจนมี
นวัตกรรม หรือมีแบบอยางที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา  
                  
                 ขอมูลท่ีตองการ 

1. รายงานการตรวจติดตามภายในสาขาวิชา 
2. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอ สาธารณชน 
3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอนัสืบเนื่องมาจากการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
4. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่สาขาวิชาพัฒนาขึ้น หรือ การปฏิบัติที่เปนเลิศ 

หรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงานอื่น ๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือมูลคาเพิ่ม (value added)  
จากการประกันคุณภาพภายใน  

5. รายงานผลการประกันคุณภายในที่มีตอการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  
6. รายงานผลการประกันคุณภาพภายใน  ที่ส งผลตอคุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย 

ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน 
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    เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาอยางตอเนื่อง  
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ พัฒนาการ 

ของสาขาวิชา 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายในตอคณะ และมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่

กําหนด  
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนนิงานของสาขาวิชาอยางตอเนื่อง  
5. มีนวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาขึน้ หรือมีการจดัทํา แนวปฏิบตัิที่ดี 

เพื่อการเปนแหลงอางอิงได 
 
                 เกณฑการประเมิน 
 

    คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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บทที่ 4 
แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา 

_____________________________________________________________________________________ 
  
             มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพดานปจจัย ดานกระบวนการ ที่สงผล
ตอคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของการสนับสนุนการจัดการศึกษา ซ่ึงสาขาวิชานิเทศศาสตร สามารถ
นํามาจัดทําแนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพของสาขาวิชาได ดังนี้ 
 
1.  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนของสาขาวิชานิเทศศาสตร 
  

ปรัชญาของสาขาวิชา  หมายถึง ผลรวมของระบบความคิดที่ไดไตรตรองและวิเคราะหเกี่ยวกับความ
เปนสถาบันอุดมศึกษา การสรางสรรคและบุกเบิกองคความรู และพัฒนาความเปนคน ซ่ึงตองเปนความคิด
หรือการสรางแนวคิดที่กวางขวางพอที่จะครอบคลุมประสบการณของคนจํานวนมากได ปรัชญาของ
สาขาวิชานิเทศศาสตรมุงเนนการผลิตบัณฑิตทางดานนิเทศศาสตร ที่ตอบสนองตอความตองการของทองถ่ิน
และสังคม โดยเปนบัณฑิตที่ใฝรู คูคุณธรรม สรางสรรคสังคม   

วิสัยทัศน หมายถึง ภาพความคิดที่แสดงถึงสิ่งที่ตองการจะสรางขึ้นมาใหเปนผลสําเร็จในอนาคต 
สะทอนใหเห็นถึงสิ่งที่เราใหความสําคัญ และสื่อใหเกิดความเขาใจในพันธกิจไดดี รวมถึงแสดงความ
สอดคลองกับคานิยมและความรูสึกอยากดีอยากได ซ่ึงเปนสวนประกอบของรางกายและจิตใจในการทํางาน
รวมกัน โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความจริงที่มุงเนนไปยังอนาคตได วิสัยทัศนของสาขาวิชานิเทศศาสตร คือ
มุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตตามพันธกิจใหมีคุณภาพสูสังคมและทองถ่ิน    

พันธกิจ หมายถึง ขอความที่แสดงถึงการตั้งความปรารถนาหรือความมุงหมายของสาขาวิชา บงชี้
เหตุผลการดํารงอยูของสาขาวิชา ซ่ึงเปนเหตุผลที่สังคมใหการสนับสนุนและยอมรับ อีกทั้งยังมีลักษณะเปน
ทั้งสาระ และความผูกพันรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติตาม สาขาวิชานิเทศศาสตรกําหนดพันธกิจการทํางานไว 
ดังตอไปนี้  

1. ดานการจดัการศึกษา 
                 1.1 ผลิตบัณฑิตทีม่ีความสามารถใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการสื่อสาร 
                 1.2 ผลิตบัณฑิตทีม่ีความคิดสรางสรรคทางวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
                 1.3 ผลิตบัณฑิตทีม่ีความรู ความสามารถ มีทักษะดานนเิทศศาสตรเปนอยางดี 
       2. ดานการวิจยั 
                  2.1 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการนิเทศศาสตร และพฒันาทองถ่ิน 
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    3. ดานบริการวิชาการ 
                 3.1ใหบริการวิชาการทางนิเทศศาสตรแกบุคลากรดานการศึกษาในเขตพืน้ที่บริการของ    

         มหาวิทยาลัย 
         4. ดานศิลปวฒันธรรม 
                  4.1 เปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยใหแกสังคม 
             วัตถุประสงค  หมายถึง  จุดมุงหมายในการดําเนินงานของสาขาวิชา หรือส่ิงที่สาขาวิชาตองการให
บรรลุ ซ่ึงเปนตัวช้ีระดับคุณภาพที่จําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่อง สาขาวิชานิเทศศาสตรกําหนดวัตถุประสงค
ไว ดังตอไปนี้ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูในทฤษฎีและหลักการทางนิเทศศาสตร  
      2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพื้นฐานในการใชกระบวนการทางวิชาชพีนิเทศศาสตร ทั้งกระบวนการ  

    ส่ือสารระหวางบุคคลและกระบวนการสือ่สารมวลชน  
       3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสํานกึรักในวิชาชีพ รักในถิ่นฐาน  
         4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคณุธรรม จริยธรรม และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกบัวิชาชีพนิเทศศาสตร 

แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
1. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนยุทธศาสตรใหเปนแผนหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้ง

แผนพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และใหคณะ สํานัก สถาบัน และกองจัดทําแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแผนแมบทในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบันและกอง 

2. สาขาวิชากําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนดําเนินงานใหสอดคลองกันกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน 

3. สาขาวิชาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปอยางครบถวน โดยใชงบประมาณที่ไดรับ
อยางมีประสิทธิภาพ   
 
2.  การเรียนการสอน 

 
การเรียนการสอน  หมายถึง  กระบวนการที่กอใหเกิดการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรในแตละสาขาวิชา โดยใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา  
ผูเรียน  และ สถานการณ รวมท้ังความพยายามที่จะเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และองค
ความรูสากลอยางกลมกลืน ตลอดจนการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน การฝกประสบการณวิชาชีพ 
การบริการวิชาการ การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขาดวยกัน 
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แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
1. อาจารยผูสอนจัดทําแนวการสอน โดยกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่ือ วิธีการประเมินผล และหนังสืออานเพิ่มเติม โดยมุงหวังใหนักศึกษามีความรู ความสามารถ  
และทักษะทางวิชาการ มีเจตคติที่ดีตอวิชาที่ศึกษา   

2. อาจารยผูสอนจัดทําเอกสารประกอบการสอน  หรือเอกสารคําสอนของทุกหัวขอที่สอน  
และมีความทันสมัย 

3. อาจารยผูสอนเนนการใหนักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียน โดยใชวิธีการสอนแบบตาง ๆ เชน  
การเรียนอยางมีสวนรวม  การเรียนโดยใชปญหา การสอนแบบวิจัย การสอนแบบโครงงาน การสัมมนา  การ
สาธิต  การสอนโดยใชสถานการณจําลอง  เปนตน 

4. อาจารย ผูสอนกระตุนใหผู เ รียนพัฒนาทักษะในการคิด  มีการใชสมองอยางทั่วดาน  
เกิดความคิดสรางสรรคเชิงบวก  สามารถวิเคราะห   วิพากษ  แกไขปญหา  และใชเหตุผล 

5. อาจารยผูสอนใชเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมประกอบการสอน  เชน  ส่ือผสม
ทางการศึกษา (multimedia)  CAI  การสอนทาง internet   เปนตน 

6. อาจารยผูสอนสรางบรรยากาศใหผูเรียนสนใจ   และติดตามการเรียนไดอยางตอเนื่อง   
และเกิดทัศนคติที่ดี ไมใชคําพูดเสียดสี ถากถางกับนักศึกษา 

7. อาจารยผูสอนมีการสอนแบบทีม  มีการเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิมาจากภายนอกตามความ
จําเปน 

8. อาจารยผูสอนชี้แนะสงเสริมใหนักศึกษาสืบคนขอมูลจากแหลงวิทยาการตางๆ เพิ่มเติม 
จากการศึกษาในชั้นเรียน เพื่อใหเกิดความรูทางวิชาการที่ลึกซึ้งและกวางขวาง 

9. อาจารยผูสอนสงเสริมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อชวยในการเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 

10. อาจารยผูสอนมอบหมายงาน หรือทดสอบ  เพื่อวัดผลการเรียนรูของนักศึกษาในทุกกระบวน
วิชาตามหลักของการวัดและประเมินผล 

11. อาจารยผูสอนตองประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาอยางครบถวน  และใชวิ ธีการ
ประเมินผลที่หลากหลาย รวมทั้งมีการวิเคราะหขอสอบที่ใช 

12. อาจารยผูสอนตองจัดตารางนัดหมายใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษา 
13. อาจารยผูสอนมีการทบทวน  ปรับปรุง  เนื้อหาสาระของการสอนอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอทุกป 
14. อาจารยผูสอนมีการประเมินการสอนของตนเองทุกภาคการศึกษา เพื่อนําผลมาปรับปรุงการ

เรียนการสอน อาจทําการประเมินโดยนักศึกษา  เพื่อนรวมงาน   
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3.  หลักสูตร 
 
หลักสูตร  หมายถึง การกําหนดจุดมุงหมายของการศึกษาที่ชัดเจน แลวนํามาระบุรายวิชา จัดกลุม

รายวิชาและกําหนดขั้นตอนกอนหลังของเนื้อหาความรูของวิชาที่จัดเปนระบบ ภายใตกรอบระยะเวลา 
และทรัพยากรที่กําหนด เพื่อสรางศักยภาพของนักศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ 

แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
1. มหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปรับปรุง  และการพัฒนาหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนเปนไปตามขอกําหนดและมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และสงเสริมใหคณะ สาขาวิชาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

2. สาขาวิชา (หลักสูตร) มีการกําหนดปรัชญา  วัตถุประสงคของหลักสูตร และคุณสมบัติของ
บัณฑิตอยางชัดเจน 

3. ผูบริหารและอาจารยผูสอนมีความเขาใจในปรัชญา  วัตถุประสงค  และโครงสรางของ
หลักสูตรที่เปดสอน 

4. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ประกอบดวยรองอธิการบดี 
ฝายวิชาการเปนประธาน และคณบดีทุกคณะเปนกรรมการ มีหนาที่อํานวยการและกํากับดูแลใหการ
ดําเนินงานดานวิชาการของคณะ สํานัก และหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานวิชาการเปนไปตามนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัย  

5. มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาในสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน มีบทบาทหนาที่
บริหารจัดการดานการจัดการศึกษาของสาขาวิชาอยางมีคุณภาพ โดยนําการประกันคุณภาพมาเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการ 

6. ในคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ใหมีคณะกรรมการ
บริหารรายวิชาศึกษาทั่วไป มีบทบาทหนาที่บริหารจัดการดานการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปอยางมีคุณภาพ 

7. กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี จัดทําเอกสารหลักสูตร คูมือ และแนวปฏิบัติ 
ที่เกี่ยวของตลอดจนประชาสัมพันธใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
4.  อาจารย   

 
อาจารย  หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิในทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีบทบาทและหนาที่สําคัญในการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันในทุก ๆ ดาน  คือ  การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
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และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาจารยตองมีพื้นฐานของการเปนคนดีและควรมีบทบาทที่เดนใน
เร่ืองการเปนนักวิชาการ นอกจากนั้น อาจารยตองมีหนาที่สนับสนุนและชวยเหลือกิจการของมหาวิทยาลัย  
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย และเกิดผลดี  อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดแก อาจารย
ประจําที่เปนขาราชการ และอาจารยพิเศษ 

พันธกิจของอาจารยสาขาวิชานิเทศสาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
1. ดานการสอน อาจารยทุกคนตองสอน โดยมีภาระงานสอน ตามประกาศมหาวิทยาลัย  

เร่ืองเกณฑการกําหนดภาระงานคณาจารย      
2. ดานการวิจัย อาจารยควรสรางผลงานวิชาการในรูปแบบงานวิจัยลักษณะตาง ๆ เพื่อการเรียน

การสอน และการบริการวิชาการอยางนอย 3 ปตอ 1 เร่ืองและภายหลังจากการดําเนินการเสร็จอาจารยควร
เขียนบทความจากการวิจัยที่ไดจัดทํา 

3. ดานการสรางสรรคผลงานทางวิชาการที่นอกเหนือจากการวิจัย ไดแก เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน  เอกสารคําสอน  หนังสือ ตํารา  เพื่อใชในการเรียนการสอนทั้งภายในมหาวิทยาลัย  
และภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารยสามารถดําเนินการไดทั้งจัดทําขึ้นใหม หรือปรับปรุง โดยอาจารยตอง
สรางสรรคผลงานวิชาการอยางนอย  3  ปตอเร่ือง   

4. ดานภารกิจอื่นๆ อาจารยอาจพิจารณาทําภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการสอน การวิจัย 
หรือการสรางสรรคผลงานวิชาการ ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

4.1 การพัฒนานักศึกษา เชน การเปนอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ การเปนที่ปรึกษาองคกร
นักศึกษา การเปนผูฝกซอมความสามารถดานวิชาการ รวมทั้งดานกีฬา ดนตรี ศิลปะ 
นาฏศิลป แกนักศึกษา 

4.2 การสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และคณะ ไดแก การเปนประธาน
กรรมการ หรือกรรมการในการดําเนินงาน ที่มีการดําเนินการตอเนื่อง 

4.3 การบริการวิชาการ สามารถดําเนินการไดหลายลักษณะ ไดแก การเปนวิทยากร  
การเปนกรรมการวิชาชีพ วิชาการใหแกองคกรทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งการเปนผูใหบริการวิชาการแกสังคม เชน การตรวจสอบ  การออกแบบ 
การศึกษา การแนะนํา 

4.4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาจารยสามารถดําเนินงานไดทั้งการจัดทํา
มาตรฐานทางศิลปะและวัฒนธรรม ไดแกการศึกษาคนควา และเผยแพรศิลปะ 
และวัฒนธรรม  นอกจากนั้นอาจารยของมหาวิทยาลัยควรเปนผูที่รูจัก  เขาใจ  และ
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและลานนา และเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ  
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             แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
1. สาขาวิชาจัดทําแผนพัฒนาอาจารยและกรอบอัตรากําลังที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยทั้งในปจจุบันและอนาคต 
2. สาขาวิชามีสวนรวมในการคัดเลือกและการไดมาของอาจารยใหม  และการรับอาจารย

โอนยายที่ชัดเจน โปรงใสเปนธรรม และมีประสิทธิภาพ  โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของอาจารยใหมดาน
ความรู ความสามารถ ประสบการณทางวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพ เจตคติที่ดีตอการศึกษา และ
การพัฒนานักศึกษา ที่เหมาะสมกับการเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระยะเวลาทดลองงานของอาจารยใหม  และอาจารยโอนยาย 
และมีการประเมินผล อยางจริงจัง  มีประสิทธิภาพ 

4. มหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศแกอาจารยใหมและอาจารยที่ รับโอนยาย ในเรื่องของ
มหาวิทยาลัย บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบในฐานะที่เปนอาจารยและสมาชิกของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ทักษะของความเปนครู ไดแก การทําแผนการสอน  การสอนแบบตางๆ  การผลิต และเลือกใชส่ือ  
การวัดและประเมินผล การเปนอาจารยที่ปรึกษา เปนตน 

5. อาจารยของสาขาตองทําคํารับรองการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการประเมิน 
ผลงานประจําคณะภาคเรียนละ 1 คร้ัง ในคํารับรองการปฏิบัติงานตองมีภาระงานดานการสอนครบถวน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีการสรางสรรคผลงานทางวิชาการ มีการบริการวิชาการ และการดําเนินการดาน
อ่ืนๆ โดยมีจํานวนภาระงานไมนอยกวา 35 ภาระงาน กอนสิ้นภาคเรียนอาจารยตองรายงานผลการประเมิน
ตนเอง  ตามคํ า รับรองการปฏิบัติ ง านที่ เสนอ  เพื่ อคณะกรรมการประเมินผลงานประจํ าคณะ  
ไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

6. มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการเขาสูตําแหนงทางวิชาการระดับตางๆ อยางชัดเจน 
7. มหาวิทยาลัยสนับสนุน และดําเนินการในการพัฒนากระบวนทัศนในการคิด วิธีการสอน  

การวัดและประเมินผล การวิจัย รวมทั้งความกาวหนาทางวิชาการ ของอาจารยในรูปแบบตาง ๆ เชน  
การจัดประชุมสัมมนาประจําป การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
สรางสรรคผลงานวิชาการ การใหอาจารยไปเสนอผลงานวิจัย เขารวมประชุมวิชาการ  สงบทความตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ จัดพิมพตํารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน  การจัดการโครงการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการกับสถาบันที่มีช่ือเสียง ทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ 

8. มหาวิทยาลัย  คณะ  มีการประกาศเกียรติคุณ   ใหรางวัลแกอาจารยที่มีความสามารถ 
ในการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือผูที่นําชื่อเสียงดานตางๆ สูสถาบันและคณะ 
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5.  นักศึกษา 
 
นักศึกษา หมายถึง กลุมบุคคลเปาหมายที่มหาวิทยาลัยพิจารณาใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปางทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา นักศึกษาเปนผูที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนาใหเปนบุคคล
ที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและ
คุณลักษณะของบัณฑิต ในดานวิชาการ วิชาชีพและคุณลักษณะที่สําคัญ  

แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
1. สาขาวิชานิเทศศาสตรกําหนดพันธกิจของนักศึกษา  ดังนี้ 

1.1 การเรียนตามหลักสูตร 
1.2 การรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.3 การรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา 
1.4 การรวมกิจกรรมทางวิชาการรวมกับอาจารย 
1.5 การพบอาจารยที่ปรึกษาเปนระยะ 

2. สาขาวิชานิเทศศาสตรกําหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค  คือ มีความรูในทฤษฎีและ
หลักการทางนิเทศศาสตร  มีทักษะพื้นฐานในการใชกระบวนการทางวิชาชีพนิเทศศาสตร ทั้งกระบวนการ     
ส่ือสารระหวางบุคคลและกระบวนการสื่อสารมวลชน มีสํานึกรักในวิชาชีพ รักในถ่ินฐาน มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพนิเทศศาสตร 

3. มหาวิทยาลัยจัดทําระบบการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ  มี
ความเปนธรรมและโปรงใส ระดับปริญญาตรี ดําเนินการโดยการสอบคัดเลือกและคัดเลือก ระดับ
บัณฑิตศึกษาดําเนินการโดยการสอบคัดเลือก 

4. มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศใหแกนักศึกษา ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ 
หลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบียน  กิจกรรมนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาและพันธกิจของนักศึกษา 
รวมทั้งมีการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

5. คณะจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษา ตั้งแตเร่ิมเขาเปนนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัย 
คณะ มีการประชุมอาจารยที่ปรึกษาเปนระยะๆ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของอาจารยที่
ปรึกษา และแนวทางในการใหคําปรึกษา เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา และมีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

6. คณะ และสาขาวิชา มีมาตรการในการติดตามนักศึกษาในดานผลการศึกษา ความประพฤติ 
และการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และมีการดําเนินการใหนักศึกษาเรียนสําเร็จหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กําหนดของหลักสูตร และมีคุณสมบัติตามที่กําหนด 
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7. คณะ สาขาวิชา กองบริการการศึกษา และอาจารยที่ปรึกษามีระบบการตรวจสอบการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา และมีการจัดปจฉิมนิเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษา สําหรับ 
การปฏิบัติงานและการศึกษาตอ  และเพื่อสรางความรูสึกที่ดีตอสถาบัน 

8. สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ และสาขาวิชามีการติดตามภาวะการมีงานทํา และความกาวหนา
ของบัณฑิต เพื่อเปนขอมูลที่สําคัญในการพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
6.  การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ์ผลการเรียนของนักศึกษา 
              
             การวัดผลการศึกษา หมายถึง การระบุระดับความรู ความสามารถของผูเรียน โดยใชเครื่องมือ 
หรือวิธีการอยางมีหลักเกณฑ 
             สัมฤทธิ์ผลการเรียน  หมายถึง  ความรูความสามารถของนักศึกษาที่ เปนผลจากการเรียน 
และการฝกอบรม 

แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
1. มหาวิทยาลัย คณะ กําหนดเกณฑการวัด และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชัดเจน 

และกําหนดไวลวงหนา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษา
สําหรับนักศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

2. อาจารยผูสอนกําหนดระบบการประเมินผลชัดเจนและใหสอดคลองกับประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษาสําหรับนักศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี 

3. อาจารยพิจารณาใชวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลายวิธี เชน การทําแบบฝกหัด   
การทําโครงการ การทดสอบ การทํารายงาน ความสม่ําเสมอในการเขาชั้นเรียน เปนตน 

4. คณะ โดยคณะกรรมการบริหารคณะดําเนินการประชุมเพื่อรับรองผลการประเมินแตละวิชา 
 
7.  สื่อการสอน อุปกรณการศึกษา 
              
           ส่ือการสอน   อุปกรณการศึกษา  หมายถึง วัสดุ อุปกรณที่ใช เพื่อสนับสนุนหรือดําเนินการ 
จัดการเรียนการสอน             
              แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 

1. มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา สนับสนุนการผลิต การจัดซื้อและพัฒนาสื่อการสอนและ
อุปกรณการศึกษา ใหมีความทันสมัยและมีจํานวนเพียงพอ โดยใชงบประมาณอยางประหยัด 
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2. มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา จัดหาสื่อการสอนและอุปกรณการศึกษาใหเพียงพอและทันสมัย
สอดคลองกับวิชาและระดับการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การคนควาวิจัย ทั้งในหองเรียน  
หองปฏิบัติการ และสถานที่ที่นักศึกษาสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง 

3. มหาวิทยาลัย คณะ มีหนวยงานและบุคลากรที่มีความรูและทักษะในการผลิต และพัฒนาสื่อ
การสอนรวมกับอาจารย ตลอดจนใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สาขาวิชาพิจารณาจัดสงอาจารยไปรับการฝกอบรม  และสงเสริมการใชเทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 
8.  สภาพแวดลอมของการเรียนรู 
              
              สภาพแวดลอมของการเรียนรู  ไดแก อาคาร สถานที่ และบริเวณภายในมหาวิทยาลัยที่มีการ
จัดระบบทั้งทางกายภาพและชีวภาพ รวมถึงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่สรางบรรยากาศเชิง
วิชาการ สงเสริมการเรียนรู  และสรางวิถีชีวิตของการเปนนักศึกษาสถาบัน 

แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ  
1. มหาวิทยาลัยจัดใหมีอาคารเรียนที่เหมาะสม ดังนี้ 

1.1 มีจํานวน ความจุ ขนาด ครุภัณฑพื้นฐานของหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หอง
ประชุมสัมมนา หองพักอาจารย หองน้ํา ฯลฯ อยางพอเพียงและเหมาะสมตอการ 
จัดการศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1.2 มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ เอื้อตอการจัดการศึกษา   ตามความตองการ 
ของหลักสูตร 

1.3 มีแผนการใชประโยชนอยางคุมคาและชัดเจน 
1.4 มีการบํารุงรักษาที่ดี  และมีแผนปรับปรุงที่ทันการและชัดเจน  โดยมีการประเมินสภาพ

อาคารและหองตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 
2. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และกอง จัดพื้นที่บริหาร ธุรการ และอาคารอื่นๆ    

โดยใชหลักการเดียวกับอาคารเรียน ตามความเหมาะสม 
3. มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และกอง มีการจัดสภาพแวดลอม และบรรยากาศ 

ที่เอื้อตอการเปนสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
3.1 ดูแลสนาม ตนไม ถนน ไฟฟา และบริเวณอาคารตางๆ ใหเปนระเบียบ สวยงาม 

มีสภาพที่ดี เพียงพอ 
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3.2 จัดการจราจรภายในบริเวณใหมีความคลองตัว  เปนระเบียบ และมีที่จอดรถ 
ที่เปนสัดสวนและสะดวก 

3.3 มีสถานที่พักผอนหยอนใจ  ออกกําลังกาย  เลนกีฬาที่เพียงพอและเหมาะสม 
3.4 มีบริเวณและบรรยากาศสําหรับการเลนดนตรี การทํางานศิลปะ หรือทํากิจกรรมผอน

คลายที่สรางสรรค 
4. งานอาคารสถานที่และบริการ  กองกลางทําหนาที่บํารุงรักษาอาคาร  สถานที่  และ

สภาพแวดลอมทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัย 
5. คณะ  สํานัก  สถาบัน  จัดกิจกรรมเสริมความรูที่ เอื้อให เกิดการเรียนรูของนักศึกษา  

เชน นิทรรศการ การแสดง การประกวด เปนตน 
6. สาขาวิชาจัดพื้นที่ฝกปฏิบัติ และศึกษาคนควาใหกับนักศึกษา 

 
9.  งานพัฒนานักศึกษา 

 
งานพัฒนานักศึกษา หมายถึง การดําเนินดานนโยบายและดําเนินกิจกรรมที่มหาวิทยาลยั กาํหนดและ

จัดใหนักศึกษา  หรือใหนักศึกษาดําเนินการเอง  เพื่อการพัฒนานักศึกษาอยางเปนองครวมใหมีคุณภาพสูงขึ้น 
สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย เปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร วิชาชีพและคุณลักษณะ
บัณฑิต 

แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
1. มหาวิทยาลัย คณะ มีหนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา โดยมีการ

ทํางานที่ประสานกับงานวิชาการอยางใกลชิด 
2. คณะ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนา

นักศึกษา   และสาขาวิชา จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยคํานึงถึงการพัฒนานักศึกษาใหเกิดคุณลักษณะ
บัณฑิตอยางชัดเจนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

3. คณะจัดอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการประจํากลุมนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่ 
ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในดานตางๆ เชน ดานการเรียน การดําเนินชีวิต การปรับตัว การศึกษาตอ  
เพื่อพัฒนานักศึกษา และกองบริการการศึกษาเปนหนวยงานกลางในการประสานงาน 

4. กองพัฒนานักศึกษา และสภานักศึกษาดําเนินการใหมีองคการนักศึกษา ชมรม ชุมนุม  
เพื่อสงเสริมการทํางานเปนกลุม การพัฒนาบุคลิกภาพ และความสมบูรณของการเปนบัณฑิต โดยมีการจัด
อาจารยที่ปรึกษา สถานที่ งบประมาณ อุปกรณสนับสนุน   
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5. คณะ กองพัฒนานักศึกษา และสาขาวิชา สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาจัดกิจกรรม หรือ
มีสวนรวมในกิจกรรมที่สรางสรรค  และเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน  ที่สอดคลองกับวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน และไทย ไมกอใหเกิดอันตราย สรางสามัคคี ทัศนคติที่ดี  และประหยัด 

 
10.  การวิจัย 
              
              การวิจัย เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาคําตอบตอปญหาที่มุงศึกษา ดวยวิธีการที่มีระบบนาเชื่อถือ เพื่อ
กอใหเกิดความรูใหมที่เปนประโยชนในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ หรือการพัฒนาวิชาการ 
หรือพัฒนาแนวทางในเชิงปฏิบัติ  โดยอาจเปนการวิจัยพื้นฐาน  หรือการวิจัยประยุกต 

แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายการวิจัย 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําโครงการพัฒนานักวิจัย  และโครงการสนับสนุนการวิจัย 

อยางตอเนื่อง 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําวารสารการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการเผยแพรงานวิจัย 

ที่มีคุณภาพของอาจารย และนักศึกษาสูสาธารณะ 
4. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําระบบฐานขอมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริการ  

และสนับสนุนการวิจัย 
5. สาขาวิชาสนับสนุนใหอาจารยทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

 
11.  การบริการวิชาการ 
              
             การบริการวิชาการ หมายถึง  การทํากิจกรรมการถายทอดความรูและทักษะของมหาวิทยาลัย 
สูชุมชนในรูปแบบตางๆ  เชน การจัดการอบรม การเปนวิทยากร การประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการ รวมทัง้
การใหบริการวิชาการแกผู รับบริการกลุมตางๆ ทั้งในระดับทองถ่ิน ประเทศ   เชน  การเปนที่ปรึกษา  
การศึกษาวิจัย การตรวจสอบ การออกแบบ การวิเคราะหตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญหรือสาขาวิชาชีพ  เปนตน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางใหความสําคัญในการบริการวิชาการ ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเปน 
“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน” 
             แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 

1. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย  เปาหมาย  และวัตถุประสงคของการบริการวิชาการที่ชัดเจน และ
สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยและความตองการของสังคม 
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2. สาขาวิชาจัดทําแผนงาน โครงการบริการวิชาการอยางสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

3. สาขาวิชาดําเนินโครงการบริการวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบอยางมีคุณภาพ 
4. สาขาวิชาติดตามประเมินผลการดําเนินงานการบริการวิชาการ และจัดทํารายงานผลการบริการ

วิชาการ 
5. สาขาวิชาสงเสริมสนับสนุนและกระตุนใหบุคลากรในสังกัดเห็นความสําคัญของการบริการ

วิชาการ และมีสวนรวมในโครงการตามสมควร  
6. สาขาวิชาสงเสริมอาจารยนําองคความรูที่ไดจากการบริการวิชามาบูรณาการกับการเรียนการ

สอน การวิจัย และสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการบริการวิชาการ 
7. การบริการวิชาการของสาขาวิชาในบางโครงการควรเปนโครงการที่แสวงหารายได ดังนั้นตอง

คํานึงถึงความคุมทุนและนํามาซึ่งรายไดของมหาวิทยาลัย 
 
12.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนการ

ดําเนินงาน หรือใหการสนับสนุน ชวยเหลือหนวยงานในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย ในการจรรโลง
ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาทองถ่ิน  รวมทั้งเปนการจัดกิจกรรมที่มุงปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงามแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เยาวชนและประชาชน  สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางจึงมีหนาที่ในการพัฒนา รวบรวมและรักษารูปแบบที่ถูกตองของภูมิปญญาไทยและภูมิปญญา
ทองถ่ินแขนงตางๆ ใหคงอยู และใหเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติในเชิงสรางสรรค และประยกุตภมูิ
ปญญาไทย และภูมิปญญาทองถ่ินใหมีการบูรณาการตามความเหมาะสม มีการคนควาขอมูลความเปนมาตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน ลักษณะสําคัญ วิธีการขั้นตอน การจัดทํา วัสดุอุปกรณ เทคนิคตางๆ  โดยคํานึงถึงการกระตุน
เกิดจิตสํานึก เห็นคุณคา และมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของทองถ่ิน และ
ประเทศ 

แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 
1. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคของการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
2. สาขาวิชาจัดทําแผนงาน  โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม 
3. สาขาวิชา  ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ได รับความเห็นชอบจาก

มหาวิทยาลัย 
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4. สาขาวิชาติดตามการดําเนินโครงการและจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 
5. สาขาวิชากระตุนใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากรสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมีจิตสํานึกและ

เห็นคุณคาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมการอนุรักษ สืบสานประเพณี ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
 
13.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสาขาวิชา 
              
             ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง  ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ ภายในสาขาวิชาที่มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางเปนระเบียบ เพื่อการควบคุมคุณภาพของปจจัย กระบวนการที่มีผลตอคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการกําหนดมาตรฐานของผลผลิต มีการดําเนินการหรือการพัฒนาสูการมีมาตรฐาน การติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินการ และประเมินผลคุณภาพของการดําเนินการอยางตอเนื่อง  การดําเนินการดังกลาว
ดําเนินการโดยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการดําเนินการดังนี้ 

1. การกําหนดมาตรฐาน มาตรฐานสาขาวิชา  
2. การดําเนินการหรือการพัฒนาสูการมีมาตรฐาน 
3. การตรวจสอบคุณภาพ เปนการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานเพื่อใหทราบสภาพจริงวา  

ดําเนินงานไปไดมากนอยเพียงใด  การติดตามตรวจสอบคุณภาพจะตองดําเนินการโดยผูที่มีความรู 
ความสามารถ หรือมีความชํานาญในเรื่องนั้นๆ 

4. การประเมินคุณภาพ  เปนการเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับผลการตรวจสอบ  โดยเกณฑ
เปรียบเสมือนกับความคาดหวัง และผลการตรวจสอบเปนขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินการแตละเรื่อง เมื่อนําทั้ง 
สองเรื่องมาเปรียบเทียบกันจะทําใหทราบระดับคุณภาพในเรื่องนั้นๆ วาอยูระดับใด การประเมินผลนับเปน
กลไกสําคัญที่กระตุนใหเกิดการพัฒนา เพราะทําใหผูดําเนินการทราบขอมูลยอนกลับ ที่สะทอนใหเห็นถึงการ
ดําเนินการที่ผานมาวาบรรลุเปาหมายที่กําหนดเพียงใด 

5. การปรับปรุงและการพัฒนา เปนการดําเนินการหลังจากทราบผลการดําเนินการแลววามีคุณภาพ
ระดับใด สาขาวิชาตองตระหนักวา การบริหารจัดการที่ดี คือ การบริหารคุณภาพ ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
             แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ 

1. สาขาวิชากําหนดมาตรฐานคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินผล 
2. สาขาวิชาจัดทําแนวปฏิบัติในการดําเนินการดานปจจัย กระบวนการที่จะสงผลตอผลผลิต 

ผลลัพธที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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3. สาขาวิชาจัดทําคูมือการประกันคุณภาพของสาขาวิชา เพื่อใชเปนหลักการและแนวปฏิบัติของ
สาขาวิชาในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

4. อาจารยในสาขาวิชาจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปตามมิติประสิทธิผลตามแผนของ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ   มิติคุณภาพการใหบริการ มิติ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและมิติการพัฒนาสถาบัน  จากนั้นคณบดี จัดทํารายงานการประเมินผล
การดําเนินการตามคํารับรองเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตอไป 

5. ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพมีหนาที่ ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินคุณภาพ และเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตอ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

6. สาขาวิชาจั ดทํ าข อส รุปจากรายงานประจํ าป เสนอสภามหาวิทยา ลัย รับทราบผล 
การดําเนินงานของสาขาวิชา เรียกวา รายงานประจําปของสาขาวิชา เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย
การพัฒนาสาขาวิชาตอไป 

7. สาขาวิชาพัฒนาระบบเครือขายของฐานขอมูลกลางและระบบการรายงานผลการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

8. สาขาวิชาพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพสาขาวิชาที่สามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง และมีคุณภาพ 

9. สาขาวิชาพัฒนาบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ใหมีความรู ความเขาใจและสามารถ
ดําเนินการดานตางๆ โดยคํานึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประโยชนอันจะเกิดคุณภาพของการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

10. สาขาวิชาเผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยสูสาธารณะที่หลากหลายรูปแบบ เชน การจัดการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัย  การจัดนิทรรศการทางวิชาการ  การจัดการ
ประกวดผลงานนักศึกษา อาจารย เปนตน 


