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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจําป&การศึกษา ๒๕๕๕

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา เปนกระบวนการหนึ่งของระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ต*อเนื่องมาจากการพัฒนาคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ โดย
นําข0อมูลที่ได0จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงกําหนดหลักเกณฑ4ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สาขาวิชา ประจําป5การศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อให0ทุกสาขาวิชา ทุกระดับการศึกษา มีแนวปฏิบัติที่ถูกต0อง เปนไป
ในทิศทางเดียวกัน ส*งผลต*อจัดการศึกษาของสาขาวิชาให0มีคุณภาพตามเกณฑ4มาตรฐาน อีกทั้งให0การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาดําเนินไปอย*างต*อเนื่อง บรรลุตามวัตถุประสงค4 มีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
อาศั ย ความตามมาตรา ๓๑(๑) แห* ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศเรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจําป5การศึกษา
๒๕๕๕ ดังนี้
ข)อ ๑ องค+ประกอบคุณภาพของสาขาวิชา มี ๔ ด0าน ประกอบด0วย ๒๓ ตัวบ*งชี้ โดยให0สาขาวิชา
รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาตามตัวบ*งชี้คุณภาพ ดังนี้
๑.๑ องค+ประกอบคุณภาพด)านการบริหารจัดการ จํานวน ๕ ตัวบ*งชี้
ตัวบ.งชี้
ชื่อตัวบ.งชี้
การคิดรอบป&
๑ ร0 อยละของกิ จกรรม/โครงการของสาขาวิ ชาที่ บรรลุ เปE าหมายตามตั วบ* ง ชี้ ข อง ป5งบประมาณ
โครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําป5ของคณะ
๒ สารสนเทศเพื่อการบริหารและเผยแพร*ข0อมูลข*าวสาร
ป5การศึกษา
๓ ร0อยละการเบิกจ*ายงบประมาณของสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติราชการประจําป5
ป5งบประมาณ
ของคณะ
๔ ระดับความสําเร็จของการส*งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
ป5การศึกษา
๕ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ป5การศึกษา

๑.๒ องค4ประกอบ...

๒
๑.๒ องค+ประกอบคุณภาพด)านคุณภาพบัณฑิต จํานวน ๑๒ ตัวบ*งชี้
ตัวบ.งชี้
ชื่อตัวบ.งชี้
การคิดรอบป&
๖ การพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ป5การศึกษา
๗ การพัฒนาคณาจารย4
ป5การศึกษา
๘ การจัดการเรียนการสอน
ป5การศึกษา
๙ การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ป5การศึกษา
๑๐ ระดับความสําเร็จของการเสริมสร0างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให0กับนักศึกษา
ป5การศึกษา
๑๑ ร0อยละของบัณฑิตที่เข0ามากรอกข0อมูลภาวะของการมี งานทํา
ป5การศึกษา
๑๒ บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได0งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป5
ป5การศึกษา
๑๓ คุณภาพของบัณฑิตปริญ ญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ป5การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ
๑๔ ผลงานของผู0สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ที่ได0รับการตีพิมพ4หรือ - การเผยแพร*
เผยแพร*
ใช0ป5ปฏิทิน
- ผู0สําเร็จการศึกษา
ใช0ป5การศึกษา
๑๕ กลไกการให0คําปรึกษาและบริการด0านข0อมูลข*าวสาร
ป5การศึกษา
๑๖ กลไกการส*งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ป5การศึกษา
๑๗ กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ป5การศึกษา
๑.๓ องค+ประกอบคุณภาพด)านงานวิจัยและงานสร)างสรรค+ จํานวน ๔ ตัวบ*งชี้
ตัวบ.งชี้
ชื่อตัวบ.งชี้
การคิดรอบป&
๑๘ การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร0างสรรค4กับการจัดการเรียนการสอน
ป5การศึกษา
๑๙ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร0างสรรค4ต*อจํานวนอาจารย4ประจํา
- จํานวนเงิน
ใช0ป5งบประมาณ
- จํานวนอาจารย4
ใช0ป5การศึกษา
๒๐ งานวิจัยหรืองานสร0างสรรค4ที่ได0รับการตีพิมพ4หรือเผยแพร*
- การตีพิมพ4/เผยแพร*
ใช0ป5ปฏิทิน
- จํานวนอาจารย4
ใช0ป5การศึกษา
๒๑ งานวิจัยหรืองานสร0างสรรค4ที่นําไปใช0ประโยชน4
- การนําไปใช0ประโยชน4
ใช0ป5ปฏิทิน
- จํานวนอาจารย4
ใช0ป5การศึกษา
๑.๔ องค4ประกอบ...

๓
๑.๔ องค+ประกอบคุณภาพด)านการบริการวิชาการ จํานวน ๒ ตัวบ*งชี้
ตัวบ.งชี้
ชื่อตัวบ.งชี้
๒๒ กลไกการบริการทางวิชาการแก*สังคม
๒๓

ผลการนํ าความรู0 และประสบการณ4 จากการให0 บ ริ ก ารวิ ชาการใช0 ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

การคิดรอบป&
การบูรณาการ
ใช0ป5การศึกษา
ป5การศึกษา

ข)อ ๒ การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึก ษาขึ้ น ไป ให0 สาขาวิ ชารายงานผลการดํ า เนิ นงานการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในระดั บ
สาขาวิชาตามองค4ประกอบคุณภาพ ๓ ด0าน ประกอบด0วย ๑๔ ตัวบ*งชี้ ดังนี้
๒.๑ องค+ประกอบคุณภาพด)านการบริหารจัดการ จํานวน ๔ ตัวบ*งชี้
ชื่อตัวบ.งชี้
ตัวบ.งชี้
๒ สารสนเทศเพื่อการบริหารและเผยแพร*ข0อมูลข*าวสาร
๓ ร0อยละการเบิกจ*ายงบประมาณของสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป5ของคณะ
๔ ระดับความสําเร็จของการส*งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
๕ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

การคิดรอบป&
ป5การศึกษา
ป5งบประมาณ
ป5การศึกษา
ป5การศึกษา

๒.๒ องค+ประกอบคุณภาพด)านคุณภาพบัณฑิต จํานวน ๖ ตัวบ*งชี้
ตัวบ.งชี้
ชื่อตัวบ.งชี้
การคิดรอบป&
๖ การพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ป5การศึกษา
๗ การพัฒนาคณาจารย4
ป5การศึกษา
๘ การจัดการเรียนการสอน
ป5การศึกษา
๑๓ คุณภาพของบัณฑิตปริญ ญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ป5การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ
๑๔ ผลงานของผู0สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกที่ได0รับการตีพิมพ4หรือ - การเผยแพร*
เผยแพร*
ใช0ป5ปฏิทิน
- ผู0สําเร็จการศึกษา
ใช0ป5การศึกษา
๑๖ กลไกการส*งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ป5การศึกษา

๒.๓ องค4ประกอบ...

๔
๒.๓ องค+ประกอบคุณภาพด)านงานวิจัยและงานสร)างสรรค+ จํานวน ๔ ตัวบ*งชี้
ตัวบ.งชี้
ชื่อตัวบ.งชี้
การคิดรอบป&
๑๘ การบูรณาการกระบวนวิจัยหรืองานสร0างสรรค4กับการจัดการเรียนการสอน
ป5การศึกษา
๑๙ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร0างสรรค4ต*อจํานวนอาจารย4ประจํา
- จํานวนเงิน
ใช0ป5งบประมาณ
- จํานวนอาจารย4
ใช0ป5การศึกษา
๒๐ งานวิจัยหรืองานสร0างสรรค4ที่ได0รับการตีพิมพ4หรือเผยแพร*
- การตีพิมพ4/เผยแพร*
ใช0ป5ปฏิทิน
- จํานวนอาจารย4
ใช0ป5การศึกษา
๒๑ งานวิจัยหรืองานสร0างสรรค4ที่นําไปใช0ประโยชน4
- การนําไปใช0ประโยชน4
ใช0ป5ปฏิทิน
- จํานวนอาจารย4
ใช0ป5การศึกษา
ข)อ ๓ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สําหรับสาขาวิชาที่เป6ดใหม.ใน
ป&การศึกษา ๒๕๕๕
๓.๑ ให0ยกเว0นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาในตัวบ*งชี้ที่ ๑๑ – ๑๔
๓.๒ สาขาวิชาใดที่ไม*ได0แยกงบประมาณจากสาขาวิชาเดิม ให0ยกเว0นการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสาขาวิชาในตัวบ*งชี้ที่ ๑ และตัวบ*งชี้ที่ ๓
ข)อ ๔ การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ในตัวบ.งชี้ที่ ๑๑ – ๑๓ ในป&
การศึกษา ๒๕๕๕
๔.๑ ให0ทุกสาขาวิชารายงานผลการดําเนินงานในตัวบ*งชี้ที่ ๑๑ – ๑๓ เปน NA จนถึงสิ้น
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ จากนั้นสาขาวิชานําข0อมูลจากสารสนเทศภาวะการมีงานทําของบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย เสนอต*อคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อรับการประเมินฯ ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
๔.๒ สาขาวิชาระดับปริญญาตรี ที่มีนักศึกษาแต*ยังไม*จบหลักสูตร ให0ยกเว0นการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาในตัวบ*งชี้ที่ ๑๑ – ๑๓
๔.๓ สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป ที่มีนักศึกษาแต*ยังไม*จบหลักสูตร ให0ยกเว0นการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาในตัวบ*งชี้ที่ ๑๓ – ๑๔
ข)อ ๕ ให)ยกเว)นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจําป&การศึกษา
๒๕๕๕ สําหรับสาขาวิชาที่ไม*มีนักศึกษา และอยู*ระหว*างการขอปSดหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่งดรับนักศึกษา
ในป5การศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ คือ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร4การพัฒนา สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน และสาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา
ประกาศ ณ ...

๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผู0ช*วยศาสตราจารย4เล็ก แสงมีอานุภาพ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

