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คํานํา 
 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของหน่วยงาน

ภายในคณะ เพื่อให้การดําเนินภารกิจต่างๆ ตามพันธกิจหลักของคณะบรรลุผลตามเป้าประสงค์และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการสร้าง
หลักประกันให้แก่สาธารณชนให้เกิดความมั่นใจว่า คณะวิทยาศาสตร์สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2555 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกให้ส่วนงานภายในคณะได้มีกรอบแนวปฏิบัติในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาที่ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อนึ่งในการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ ได้มีการปรับปรุงข้อมูลสาระสําคัญในส่วนของ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ให้สอดคล้องกับพันธกิจและบริบทของแต่ละส่วนงานภายในคณะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สําหรับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ขอได้โปรดให้ข้อมูลกลับมายังงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษาด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
           งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

                   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
             สิงหาคม 2555 
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ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่มีการติดตามประเมินผล
ตามตัวบ่งชี้ที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 2555 
ของหน่วยงานต่อจํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่มีในแผนฯ 

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางเทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
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3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ

   (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง 
ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมม่ปีระกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้
ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)
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4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
ก รณี ห ลั ก สู ต ร ที่ ดํ า เ นิ น ง า นต ามก ร อบม าต ร ฐ านคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร  
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4
กร ณีหลั ก สู ต ร ที่ ดํ า เ นิ น ง านตามกรอบมาตรฐ าน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร 
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7

(ตามลักษณะการแบ่งกลุ่มบุคลากร)

(ในข้อ 1)

(เน้นหลักฐานทีเ่ชื่อมโยงให้เห็นถึงการทํางานไดด้ขีึ้น เช่น แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์)
8



9

หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 
ควรเป็นผลการประเมินภายหลังจากที่ผู้ได้รับการพัฒนา
ได้มีเวลาในการนําความรู้/ทักษะที่ ได้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาหนึ่งเสียก่อน

10

11 12

เกณฑ์การประเมิน  :



13 14

(การวิจัยในชั้นเรียนของผู้สอนในภาควิชา)

(ในข้อ 6)

15

ในเกณฑ์ข้อ 6

16
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4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน 
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ

5. มี กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยส่วนงาน

6. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

18
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ภาควิชา

23

(ไม่ใช่การประเมินผลการจัดกิจกรรม)

24

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านการวิจัยของส่วนงาน และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและให้ความรู้ด้าน

จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของส่วนงาน เพื่อเป็นทุนวิจัย



25

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้                                                      

 - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ

 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                          
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย                                                                

 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดให้มี visiting professor

26

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยของส่วนงาน

27

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัย (นําผลงานวิจัยมาเขียนใหม่) เพื่อให้เป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้จาก
ข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง

28

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย

4. มีการนําผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน (หนังสือรับรอง
ควรลงนามในนามของหน่วยงาน)

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่
นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมี
การยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
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ศ 5. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ ในปี 2555 X 100

ค่าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.
1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI

หรือ Scopus

30

ศ 6. งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ในปี 2555
X 100

31

ผลรวมถ่วงน้าํหนักของผลงานวิชาการที่ไดร้ับรองคุณภาพ ในปี 2555
X 100

ศ 7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

32

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2555 (ปีปฏิทิน)



33 34

35 36

ผลการดาํเนินงาน 
ปีการศึกษา 2555

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด

X 100

ศ 8. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 



37

ศ 9. ผลการเรยีนรูแ้ละเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนหรอื
องค์กรภายนอก 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
หรือองค์กร

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ของคนใน

ชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชนหรือองค์กรมคีวาม

เข้มแข็ง 

38

39 40
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ครบทั้ง 10 ข้อ

42

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธ
กิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

2. มีการกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
กําหนดในข้อ 2

43

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ
ปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของส่วนงาน และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยผู้บริหารสูงสุดของส่วนงาน

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน



4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ โดยจัดทําในรูปแบบรายงานการประเมิน
ตนเอง 2) เสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินของคณะ
วิทยาศาสตร์ต่อคณะกรรมการประจําส่วนงาน และ 3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของส่วนงาน

46

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนทุกตัวบ่งชี้ (ให้เทียบผลการดําเนินงานกับปีที่ผ่านมาทุก
ตัวบ่งชี้)

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
ส่วนงาน

ส่วนงาน

47
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แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป ีเป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานจริง
ตามกลยุทธ์  ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ใน
การดําเนินโครงการที่ชัดเจน   
 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดย
ทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน  
 
การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้  

9-12 เดือน  คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนํามานับได้

 
การบูรณาการ หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่สําคัญของสถาบัน  

นิยามศพัท์ทีใ่ช้ในตัวบง่ชี ้   
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งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25  
 
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25  
 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปราฏอยู่ในฐานข้อมูล 
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล เช่น ฐานข้อมูลการจัดอันดับวาสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมี
บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และ
รายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏ
อย่างชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น 
ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้
ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

โดยหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ มีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของ
การนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ 
กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมองแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การ
สังเคราะห์เอกสาร หรือการวิจัย โดยจัดทําในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็
ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตร
หรือต้องนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้
ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง 
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จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การดําเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม 
ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 9 ข้อ ดังนี้ นักวิจัยต้อง 1) ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและ
การจัดการ 2) ตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข้อตกลงที่ทําไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 3) มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่
ทําวิจัย 4) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 5) เคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 6) มีอิสระทาง
ความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 7) พึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 8) พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น และ 9) พึงมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทําการประมวลผล รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อจัดทําเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และนํา
ส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารหรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ 
 
หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ ประกอบด้วย 

1) หลักประสิทธิผล คือ ผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยการปฏิบัติงานจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ 
และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ คือ การบริหารงานตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความ
คาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่
สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
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5) หลักความโปร่งใส คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้
อย่างเสรี โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนกลางให้แก่สมาชิกในองค์กรดําเนินการแทนโดยมีอิสระ
ตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีขององค์กร 

8) หลักนิติธรรม คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้อง
หมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง กระบวนการการจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพหรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียน
กับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยสะท้อนจากการที่นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ  
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จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่พึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริม เกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้อง
ครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ จรรยาบรรณต่อ 1) ตนเอง 2) วิชาชีพ 3) การปฏิบัติงาน  4) หน่วยงาน 5) ผู้บังคับบัญชา 6) ผู้ใต้บังคับบัญชา 7) ผู้ร่วมงาน 8) 
นักศึกษาและผู้รับบริการ 9) ประชาชน และ 10) สังคม 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
นั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชดัเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้   
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ภาคผนวก ก 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชมุเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 
(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4  อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ครบทกุรายวิชา 
(5)  จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล  การประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   
(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
(9)  อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

 


