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คำนำ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ฉบับนี้ เป็นเอกสารสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในทุกระดับได้แก่
คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กอง/สาขาวิชา ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2545 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 คู่มือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ า้ นจอมบึง สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2549 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งประกาศใช้
เมื่อ 2 กรกฎาคม 2552

หวังว่ารายละเอียดและวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ควรได้ศึกษาทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติจนบรรลุผล ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ในทุกระดับ ทั้งนี้ ให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป
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บทที่ 1

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
1. ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
อุดมศึกษา

		 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การดำเนินการตามภารกิจ
ทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมี
ปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่ง
จำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ
		 1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความ
แตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
		 2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษา
ข้ามพรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
		 3) สถาบันอุดมศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
		 4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์
ต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
		 5) สั ง คมต้ อ งการระบบอุ ด มศึ ก ษาที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว ม(
participation) มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึง่ ตรวจสอบได้ (accountability)
ตามหลักธรรมาภิบาล
		 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
		 7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2549 เพื่อเป็นกลไกกำกับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษา
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8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกำกับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552
เพือ่ ให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพือ่ การประกันคุณภาพของ
บัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาด้วยความจำเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัด
จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กำหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
เปรี ย บเที ย บผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐาน
2) เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนำไปสูก่ ารกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเ่ ป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (
goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล
3) เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุด
ที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุด
ที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
4) เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล สาธารณะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทำให้ มั่ น ใจว่ า สถาบั น
อุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด
5) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ข้ อ มู ล
พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 กับการประกันคุณภาพการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไว้
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน”และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
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กำหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากำหนดให้มี
ระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.
ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
แรก (พ.ศ.2544-2548) เสร็จสิ้นไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ
.2549-2553)และการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ในการ
ประเมินรอบที่สามของสมศ. เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการ
ศึกษานอกสถานที่ตั้งหลักเช่น วิทยาเขต หรือศูนย์ หรือหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง การประเมินจะ
ครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด นอกจากนั้น การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคล้อง
กับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ซึ่งมีหลักการสำคัญ 5 ประการดังต่อไปนี้
1) เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสินการ
จับผิด หรือการให้คุณ – ให้โทษ
2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง(
evidence – based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability)
3) มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกำกับควบคุม
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง
5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของ
ชาติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมี
ความหลายหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน
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3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้กำหนดแนวทางการ
พัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ำซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการดำเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไก
การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุด
เน้นระดับการศึกษาทีต่ า่ งกัน รวมทัง้ มีพนั ธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่าง
กันตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอำนาจในระดับ
ท้องถิน่ การขับเคลือ่ นภาคการผลิตในชนบท ท้องถิน่ และระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันใน โลกาภิวตั น์ ซึง่
ระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยสำคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง
สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการ
ทำงานของอาจารย์ สามารถปรับจำนวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการ
ว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนำไป
สู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและ
เงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 กำหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเตรียมกำลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงใน
ชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และ
บุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดำรงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุม่ สาขาวิชา ทัง้ สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการทำวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสอง
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ด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันใน
กลุ่มนี้อาจจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะ
ที่ 2เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก และเน้นการทำวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิต
บัณฑิตที่เป็นผู้นำทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ใน
แนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการดังนั้น การประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4
กลุ่มดังกล่าว

4. การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด5
ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้กำหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้า
ที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความ
เป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทำมาตรฐานการ
อุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน
เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่จัดทำขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการ
พัฒนา โดยมีสาระสำคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ไทยและเป็นมาตรฐานที่คำนึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้
ทุกสถาบันสามารถนำไปใช้กำหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม2549
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานย่อยทั้ง 3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐาน
เช่นกัน คือมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยทีพ่ งึ ประสงค์ ทัง้ ในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2
แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู/้ สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐาน
ย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการ
ศึกษาของชาติเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของ
การจัดการศึกษาของชาตินอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะ
กรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
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2551 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจใน
การจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ
มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดำเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัย
ชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการ
วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดทำ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกำหนดให้คุณภาพของ
บัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษายั ง ได้ ก ำหนดเกณฑ์ ม าตรฐานอื่ น ๆ อาทิ เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการ
ศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ ง้ั ของสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งทำให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการ
ศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐาน
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนดทั้ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่าง
มาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่
1.1
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แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการที่  1
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงค์ทั้งในฐานะพลเมือง
และพลโลก
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา

มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต

หลักเกณฑ์กำกับมาตรฐาน
รวมถึงมาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มาตรฐานการที่  2
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา

มาตรฐานการที่  3
แนวการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้/
สังคมแห่งความรู้
มาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้

การประกันคุณภาพภายใน  ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  9  ด้าน
ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ

5. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดี
ถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จดั ทำประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรือ่ ง นโยบายและ
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพ
ทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอสิ ระในการดำเนินการของสถาบัน (institutional autonomy)
และความพร้อมของสถาบันทีจ่ ะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ (accountability)
ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้
ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
คำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
มีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
5.1 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543ได้มีมติเห็น
ชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัย
เดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดทำเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็น แนวปฏิบัติสาระสำคัญของประกาศ
ฉบับนีร้ ะบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทำระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน
หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ
ประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ แนวทาง
วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลังจากดำเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดทำกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสำคัญ
เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมา
อย่างต่อเนื่องต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
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อุดมศึกษาทำหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2)
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนำผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้
ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และการพัฒนาคุณภาพ และกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
5.1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้
			 1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด
			 2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่กำหนดไว้
			 3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
5.1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
			 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติ ดังนี้
			 1) ให้ ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานหรื อ คณะ
กรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตาม
การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
			 2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อใช้กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
นโยบายและหลักการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
			 3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดำเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
			 4) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (2
) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้อื่น (5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา(7) การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
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				 ทั้ ง นี้ ให้ แ ต่ ล ะคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถาน
ศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5.1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
				 ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการ
ศึกษาที่คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดำเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่องสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้องจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภา
สถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(
ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
5.1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด
				 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจ
สอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
				 สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมี
กระบวนการทำงานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การดำเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการ
ปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
5.2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
				 มาตรฐานเป็ น กรอบสำคั ญ ในการดำเนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คื อ
มาตรฐานการอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ยังต้องดำเนินการให้ได้ตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น
				 ตั ว บ่ ง ชี้ เ ป็ น ข้ อ กำหนดของการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ พั ฒ นาขึ้ น ใน
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจ
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สนับสนุน ได้แก่(1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดำเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (6) การทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้นๆ ได้ทั้งหมด ดังนั้น ในบทที่ 3
ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องใช้ประเมินคุณภาพภายใน ทั้งตัวบ่งชี้ที่
ใช้ประเมินปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ นอกจากนี้ ตัวบ่งชีท้ ใ่ี ช้ประเมินกระบวนการยัง
ได้นำเสนอตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานไว้ด้วยในบทที่ 4 เพื่อประโยชน์ของ
สถาบันอุดมศึกษาในการนำตัวบ่งชี้ดังกล่าวไปใช้
				 เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอาทิ สมศ. ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
5.2.3 กลไกการประกันคุณภาพ
				 ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความสำคัญส่งผลให้การดำเนินงาน
ประสบความสำเร็จและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้
บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่สำคัญประการ
หนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิด
คุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึง
ระดับสถาบัน โดยอาจจำเป็นต้องจัดทำคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกำกับการดำเนินงาน แต่ที่สำคัญ
คณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ
5.2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
				 การวิเคราะห์และวัดผลดำเนินงานเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ
การวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจะไม่สามารถทำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา
และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลทีส่ ามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ ระบบสารสนเทศทีด่ ี มีประสิทธิภาพ
จึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพ
ในทุกขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงานประจำ การตรวจสอบประเมินตลอด
จนถึงการปรับปรุงและพัฒนา
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6. การเชือ่ มโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก

ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.
ศ.2545 ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมิน
คุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมิ
12 นคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการ
จัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกจากข
ษาปกติ
างต่อเนื
โดยมีการควบคุ
มดูแลปั
ยที่เงกีของ
่ยวข้องกับคุณภาพ
อมูลทขี่ตา้องตงดำเนิ
นจะเห็นนการอย่
วาการประกั
นคุ่อณงภาพการศึ
กษาภายในเป
นสจวจันหนึ
กระบวนการบริ
หารการศึกษาปกตินทผลการดำเนิ
ี่ตองดําเนินการอย
างตอ่อเนืนำไปสู
่อง ่การพั
โดยมีฒกนาปรั
ารควบคุ
มดูงแคุลป
จัยที่ าง
การตรวจสอบ
ติดตามและประเมิ
นงานเพื
บปรุ
ณจภาพอย่
เกี่ยวขด้องกั
บคุณนภาพ
การตรวจสอบ
ติดตามและประเมิ
ผลการดํ
นงานเพื
่อนําไปสูกกระบวนการ
ารพัฒนา (
สม่ำเสมอ
วยเหตุ
ี้ระบบประกั
นคุณภาพภายในจึ
งต้องดูแนลทั
้งปัจจัายเนินำเข้
า (input)
ปรับปรุและผลผลิ
งคุณภาพอย
ําเสมอ
ดวยเหตุนี้ระบบประกัซึน่งคุต่ณางจากการประเมิ
ภาพภายในจึงตองดู
้งปจจัยนําเขา ่เน้น
process)
ตหรืางสม่
อผลลั
พธ์ (output/outcome)
นคุแณลทัภาพภายนอกที
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ (output/outcome) ซึ่งตางจากการ
การประเมิ
นผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผล การจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการ
ประเมิประกั
นคุณนภาพภายนอกจึ
นสิ่งจำเป็นนคุณโดยได้
เชื่อมโยงให้
คุณภาพภายในกังบเป็การประเมิ
ภาพภายนอกจึ
งเปเห็นสิน่งจากแผนภาพที
จําเปน โดยได่ เ1.2
ชื่อมโยงใหเห็นจาก
แผนภาพที่ 1.2

แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพ
แผนภาพที
่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
                   	 ภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัตงิ าน
ของสถาบัน

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

ขอมูลปอนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานประจําป

การตรวจ
เยี่ยม

รายงาน
ผลการประเมิน

ติดตามตรวจสอบโดยตนสังกัดทุก 3 ป

ขอมูลปอนกลับ

จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว
จําเปนตองจัดทํา รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกัน
คุณภาพภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อ
นําเสนอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสาร
ดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบ
ของตนสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การติดตาม
ผล
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จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
แล้ว จำเป็นต้องจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการประกัน
คุณภาพภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อนำ
เสนอสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าว
จะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของ
ต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในทุกองค์ประกอบคุณภาพ

Lesson
บทที่

2

กระบวนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
Muban Chom bueng Rajabhat University
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บทที่ 2

กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนิน
งานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ได้กำหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันได้ทราบสถานภาพ
ที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่าง
ต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมินและสถาบันที่รับการประเมิน
จำเป็นต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ สถาบันต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จก่อนสิ้น
ปีการศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี้
1) เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
ศึกษาได้ทนั ในปีการศึกษาถัดไป และตัง้ งบประมาณได้ทนั ก่อนเดือนตุลาคม (กรณีทเ่ี ป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ)
2) เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด ทำรายงานประจำปี ที่ เ ป็ น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายในส่ ง ให้
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้น
ปีการศึกษาของแต่ละสถาบัน
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น จึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ตารางดังกล่าวสามารถแยกได้
เป็น 4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) การดำเนินงานและเก็บ
ข้อมูล(do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 	
P = กิจกรรมข้อที่ 1 เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนำผล
การประเมินปีกอ่ นหน้านีม้ าใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
ระบบประกันคุณภาพหรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุก
หน่วยงานในสถาบันได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อนเริ่มปีการศึกษา เพราะ
ต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน
D = 	 กิ จ กรรมข้ อ ที่ 2 ดำเนิ น งานและเก็ บ ข้ อ มู ล บั น ทึ ก ผลการดำเนิ น งานตั้ ง แต่ ต้ น
ปีการศึกษาคือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือน
พฤษภาคม ปีถัดไป)
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C = 	 กิจกรรมข้อที่ 3 – 8 ดำเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปีการศึกษา
ถัดไป
A = 	 กิจกรรมข้อที่ 9 วางแผนปรับปรุงและดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดย
คณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษานำข้อเสนอแนะและผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน (รวมทั้งข้อ
เสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทำแผนปฏิบตั กิ ารประจำปีและเสนอตัง้ งบประมาณปี
ถัดไป หรือจัดทำโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณ
พิเศษก็ได้
สำหรับกิจกรรมข้อที่ 10 ในตารางดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องดำเนิน
การตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อ
การส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและ
มีความเป็นสากล

2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา

2.1 การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
 	
2.1.1 การเตรียมรายงานประจำปี
			 ก. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบ
การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กำหนดในระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
			 ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(common
data set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวม
ทัง้ การจัดทำรายงานประจำปีทเ่ี ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e
- SAR) รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดส่ง
รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อ
สาธารณชนตามกฎหมาย
			 ข. 	 จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
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 				 1) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียว
กับที่นำเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุใน
รายงานการประเมินตนเอง
 				 2) การนำเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทำได้ในสองแนวทาง คือจัด
เอกสารให้อยู่ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใด
หน่วยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นำเอกสารมารวมไว้ที่
เดียวกันในห้องทำงานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การนำเสนอ
เอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้รวดเร็วและดูความ
เชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว
				 ปัจจุบัน เอกสารหรื อ หลั ก ฐานอ้ า งอิ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว บ่ ง ชี้ แ ต่ ล ะตั ว และ
องค์ประกอบคุณภาพแต่ละองค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไว้บน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทำให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อ
การค้นหาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน
 	
2.1.2 การเตรียมบุคลากร
			 ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
 				 1) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สำคัญๆ อาทิการ
ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร
 				 2) เน้นย้ำกับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคำถามหรือการสัมภาษณ์
โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
 				 3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความ
กระจ่างในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร
 				 4) เน้นยํ้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจำ
ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันทำอย่างต่อเนื่อง
			 ข. การเตรี ย มบุ ค ลากรผู้ ป ระสานงานในระหว่ า งการตรวจเยี่ ย มจำเป็ น ต้ อ งมี
บุคลากร จำนวน 1-3 คน ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งนี้ ผู้ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้
 				 1) ทำความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด
 				 2) ทำความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพื่อสามารถให้
ข้อมูลต่อผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้
 				 3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญ
มาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
 				 4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอก
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สถาบันว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมิน
กำหนด
 				 5) เมื่อมีปัญหาในการอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถ
ประสานงานแก้ไขได้ทันที
 	
2.1.3 การเตรียมสถานที่สำหรับคณะผู้ประเมิน
			 ก. ห้องทำงานของคณะผู้ประเมิน
 				 1) จัดเตรียมห้องทำงานและโต๊ะที่กว้างพอสำหรับวางเอกสารจำนวนมากโดย
เป็นห้องที่ปราศจากการรบกวนขณะทำงาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ
 				 2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทำ งานและอุปกรณ์เสริม
อื่นๆ ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
 				 3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จำเป็นไว้ในห้องทำงานหรือบริเวณใกล้เคียง
 				 4) ห้องทำงานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจน
บริการสาธารณูปโภคอื่นๆ
 				 5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่นใดเพิ่มเติม
			 ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการ
เฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 	
2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
			 ก. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจั ด ทำคำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง และจั ด ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้ :
 				 1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
					 - มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของภาค
วิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
					 - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าต้องผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
					 - ประธานคณะกรรมการประเมิ น ฯเป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายในหรื อ
ภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าก็ได้ โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ
สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
 				 2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
					 - 	 มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะ
วิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
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					 - เป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายนอกสถาบั น ที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รผู้
ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะที่รับการประเมิน อาจ
อนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบัน
ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินของ สกอ.หรือทีส่ ถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
					 - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอก
สถาบันก็ได้ ในกรณีที่เป็นผู้ประเมินภายในสถาบันต้องอยู่นอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานต้อง
เป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
 				 3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน
					 - มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน
					 - เป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายนอกสถาบั น ที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รผู้
ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผูป้ ระเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้
ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
					 - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่
ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
			 ข. สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการ
ประเมินฯ จะต้องทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
ระดับสถาบัน ผ่านทางระบบ CHE QA Online พร้อมทั้งจัดส่ง username และ password ให้คณะ
กรรมการประเมินฯ ทุกท่านและทุกระดับทราบเพื่อเข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้า
ก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยในส่วนของผู้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจัดส่งรหัสประจำตัว (ID code) ให้ด้วย เพื่อให้ประธานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูลพื้นฐาน (common data set) และผลการประเมินก่อนส่งรายงานการประเมิน
คุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เข้าสู่ระบบ
			 นอกจากนั้น ให้สถาบันแจ้งรายชื่อผู้ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสถาบันคณะวิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และ e-mail address
สำหรับติดต่อ
			 ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อร่วม
เตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้ข้อมูลที่
คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น
 	
2.2 การดำเนินการของสถาบันระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
 		 1) เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรทุ ก คนได้ ร่ ว มรั บ ฟั ง คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพชี้ แจง
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
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 		 2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมสำหรับการนำ
เยี่ยมชม หรือตอบคำถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
 		 3) จัดให้มีผู้ประสานงานทำหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับ
บุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพื่อนำการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน
ตลอดจนอำนวยความสะดวกอื่นๆ
 		 4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทำงานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงาน
ส่วนหนึ่งอยู่อำนวยความสะดวก
 		 5) บุ ค ลากรทุ ก คนควรได้ มี โ อกาสรั บ ฟั ง การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากคณะกรรมการ
ประเมินฯเมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม
2.3 การดำเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ
 		 1) ผู้บริหารระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน รวมทั้งผู้
เกี่ยวข้อง นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ เพื่อวางแผน
พัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการในการ
แก้ไขจุดที่ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ กำหนดเวลาเริ่มต้น
จนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสำหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
		 2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบัน
ชื่นชมผลสำเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่าผลสำเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
		 3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป

3. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา

3.1 หลักการ
		 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการ
สำคัญ 6 ประการ คือ
		 1) ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก
4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎ
กระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
		 2) ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 3) ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิต
และผลลัพธ์จะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้น
		 4) ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษา
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
		 5) จำนวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจำนวนตัวบ่งชี้ขั้นต่ำ สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
เพิ่มเติมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
		 6) เกณฑ์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ทั้ ง ประเภทเกณฑ์ ม าตรฐานทั่ ว ไปที่ ใช้ กั บ ทุ ก กลุ่ ม สถาบั น
อุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้น
ระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก ตามนิยามทีก่ ำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
3.2 วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้
		 1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
				 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545
				 2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
				 3) กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
				 4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
				 5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
				 6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
				 7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
				 8) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
				 9) มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
		 1.2.2 วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อ 1.2.1 เพื่อนำ
มาพัฒนาตัวบ่งชี้ โดยจำแนกตามปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้านที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อให้
สามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน
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		 1.2.3 กำหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่เป็นตัว
บ่งชีด้ า้ นปัจจัยนำเข้า ตัวบ่งชีด้ า้ นกระบวนการ และตัวบ่งชีด้ า้ นผลผลิตและผลลัพธ์ ซึง่ มีความครอบคลุม ทุก
องค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
		 1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่กำหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4
ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร
การเรียนรู้และนวัตกรรม
		 1.2.5 กำหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้
				 1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กำหนดเกณฑ์การ
ประเมิน ตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจำนวนข้อและระบุว่าผลการ
ดำเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดำเนินการใดๆ หรือดำเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน
ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน
				 2) ตั ว บ่ ง ชี้ เชิ ง ปริ ม าณอยู่ ใ นรู ป ของร้ อ ยละหรื อ ค่ า เฉลี่ ย กำหนดเกณฑ์ ก าร
ประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สำหรับการแปลงผลการดำเนิน
งานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) 20
เป็นคะแนนทำโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่
แต่ละตัวบ่งชี้จะกำหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น

ตัวอยางที่ 1 กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม ตัวบงชี้ไดรอยละ
75.51
คะแนนที่ได =
75.51
100 × 5

34.62

= 3.78

ตัวอยางที่ 2 กําหนดรอยละ 85 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม ตัวบงชี้ไดรอยละ
คะแนนที่ได

=

34.62
85 × 5

= 2.04

ตัวอยางที่ 3 กําหนดคาเฉลี่ยคือ จํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย 200,000 บาท เปน
คะแนน 5 ผลการดําเนินงานได 152,500.35 บาทตอคน
คะแนนที่ได =
152,500.35
200,000 × 5

= 3.81

ตัวอยางที่ 4 กําหนดรอยละ 90 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ
92.08
คะแนนที่ได =
92.08
100 × 5

=5

หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้
1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 จะ
ไดคะแนน 5

ตัวอยางที่ 4 กําหนดรอยละ 90 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ
92.08
คะแนนที่ได =
92.08
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หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้
1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 จะ
ไดคะแนน 5
2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 คํานวณ
คะแนนที่ไดดังนี้
คะแนนที่ได =
คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่ไดจากการดําเนินการ
x5
คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้นั้น ๆ

ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดยการปดทศนิยม
ตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ขึ้นไปปดขึ้น) เชน
72.364
เปน
72.36
3.975
เปน
3.98
1.2.6 กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไม
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน
ดังนี้
			
			
			
			
			

คะแนน 0.00 – 1.50 	
คะแนน 1.51 – 2.50 	
คะแนน 2.51 – 3.50 	
คะแนน 3.51 – 4.50 	
คะแนน 4.51 – 5.00 	

หมายถึง 	
หมายถึง 	
หมายถึง 	
หมายถึง 	
หมายถึง 	

การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดำเนินงานต้องปรับปรุง
การดำเนินงานระดับพอใช้
การดำเนินงานระดับดี
การดำเนินงานระดับดีมาก

4. คำชี้แจงอื่นๆ ในการนำตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องใช้ตัว
บ่งชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ
2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
และหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งชี้ที่จะนำไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
โครงสร้าง และระบบการบริหาร และปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับ
ของหน่วยงานที่รับการประเมิน เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของสถาบัน
อาจปรับเป็นการประเมินกรรมการประจำคณะวิชาและผู้บริหารคณะวิชา เป็นต้น
3) การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตัวบ่งชี้ที่  
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4.3 และตัวบ่งชี้ที่ 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นจะต้องระบุให้
ชัดเจนและต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ พ.ศ.ของปีงบประมาณที่ตรงกับ
ปีการศึกษาที่ประเมิน
4) อาจารย์ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
5) นักวิจัยประจำ หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยการนับจำนวนอาจารย์ประจำและ
นักวิจัยประจำ ให้นับระยะเวลาการทำงาน ดังนี้
		 9-12 เดือน 					
คิดเป็น 1 คน
		 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน 	 คิดเป็น 0.5 คน
		 น้อยกว่า 6 เดือน 				
ไม่สามารถนำมานับได้

5. นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสำคัญ
ที่สุด เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง
หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทำงาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการ
ประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
สะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทำโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจ
ในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนา
ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
ตัวอย่างเช่น
1) 	 การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
2) 	 การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)
3) 	 การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
4) 	 การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study)
5) 	 การเรียนรู้จากการทำงาน (Work-based Learning)
6) 	 การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)
7) 	 การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญของ
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สถาบัน(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดำเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผล
การดำเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา
นั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผปู้ ระเมินบทความทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญใน
สาขานั้นจากต่างประเทศ
การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามา
ใช้บริการ
การให้อำนาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
ในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือการ
เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่
แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การ
ดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้
1) 	 นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) 	 นั ก วิ จั ย ต้ อ งตระหนั ก ถึ ง พั น ธกรณี ใ นการทำวิ จั ย ตามข้ อ ตกลงที่ ท ำไว้ กั บ หน่ ว ยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
3) 	 นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย
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4) 	 นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
5) 	 นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
6) 	 นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย
7) 	 นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
8) 	 นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
9) 	 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ 1)
ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6)
ไม่ใช้อำนาจครอบงำผิดทำนองคลองธรรมต่อนักศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบตั งิ าน 4) จรรยาบรรณต่อ
หน่วยงาน 5)จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้
ร่วมงาน 8)จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผูร้ บั บริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ10) จรรยาบรรณต่อ
สังคม
นักวิจัยประจำ หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งปีการศึกษาที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จำนวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
ระบบทวิภาค 		 - สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปี
						 การศึกษา  (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
					 - 	 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ
						 : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาค
						 การศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค 	 - สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
						 (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
					 - 	 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิต
						 ต่อปีการศึกษา (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
ขั้นตอนการคำนวณค่า FTES มีดังนี้
1) คำนวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผล

(15 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หนวยกิตตอ
ปการศึกษา (10 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)
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ขั้นตอนการคํานวณคา FTES มีดังนี้
1) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผล
คูณระหว่างจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา
คูณระหวางจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชา
ตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกำหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดย
ตลอดปการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม -ถอน)
มีโดยมี
สูตรการคำนวณ
ดังนี้ ดังนี้
สูตรการคํานวณ
SCH = Σ nici
เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i

Ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i

2) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้
FTES =

SCH

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานัๆ้น
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สนัพบสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ส่ง
มอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กำหนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุก
ภารกิจของสถาบัน มีการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อ
วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผนดำเนินงาน
หรือแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี
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เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัว
บ่งชี้ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิด
ชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ดำเนินโครงการที่ชัดเจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้
ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า
กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทำ หน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทำ การประมวลผล
รวมทัง้ การวิเคราะห์เพือ่ จัดทำเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และนำส่งไปยังผูท้ ม่ี สี ทิ ธิได้รบั สารสนเทศเพือ่
ใช้ในการปฏิบตั งิ าน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ เป็นเครือ่ งมือ
สนับสนุนการทำงานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภท
มีได้หลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีชอ่ื ปรากฏในบัญชีรายชือ่ ทีเ่ ผยแพร่โดยสำนักงานฯ
หรือวารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น
ฐานข้อมูลWeb of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index,
Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่น ๆ ที่เป็นที่
ยอมรับในศาสตร์นั้น ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.
) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสำนักงานฯ
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง
ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาค
รัฐและเอกชนธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมาย
เพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรม
ทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการ
แทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นำมาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบตั งิ านในระดับชัน้ นำของประเทศเพือ่
ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอืน่ ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิน่ )
และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงาน ที่
ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
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การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา  การฝึก
อบรมและอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล
ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติ
ไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพื่อให้
ได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่กำหนดตามกฎหมาย
อาจารย์ ป ระจำ หมายถึ ง ข้ า ราชการ พนั ก งาน และบุ ค ลากรที่ มี สั ญ ญาจ้ า งกั บ สถาบั น
อุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

6. แนวทางการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2555

หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ประกอบด้วย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2553 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง โดยคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ แต่ ง ตั้ ง โดย
มหาวิทยาลัย และคณะทำงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาแนวทางการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 เพือ่ ให้สอดคล้องตามทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำหนด
แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 มุ่งพัฒนาคุณภาพให้
สอดรับกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย และมุ่งพัฒนาคุณภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันที่ยอมรับในระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ พัฒนาคุณภาพ ตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
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2553 ซึง่ แนวทางการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
และความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ อาทิ กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
วงรอบการประเมิน
ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556)
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย กำหนดจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอยู่ใน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญา
ตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความ
สามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทใน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดำรงชีพ สถาบันอาจ
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้
แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย พั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ เ พื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ปี ก ารศึ ก ษา 2555 ภายใต้
องค์ประกอบ 9 ด้าน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน และมีความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 รวมจำนวนทั้งสิ้น 41
ตัวบ่งชี้ สามารถจัดแบ่งตัวบ่งชี้ตามมิติการดำเนินการได้เป็นหลายมิติ ดังต่อไปนี้
1. แบ่งตามมิติของระดับการประกันคุณภาพ
		 1.1 การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.)	 	
23
ตัวบ่งชี้
		 1.2 การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.)	 	
18
ตัวบ่งชี้
										
รวม	 41 	 ตัวบ่งชี้
2. แบ่งตามมิติของการประเมินปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์
		 2.1 ปัจจัยนำเข้า					 	
4 	
ตัวบ่งชี้
		 2.2 กระบวนการ					 	
18 	 ตัวบ่งชี้
		 2.3 ผลผลิตและผลลัพธ์			
19 	 ตัวบ่งชี้
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ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
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1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1. ปรักระบวนการพั
ชญา ปณิธานฒวันาแผน
ตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1.1
สกอ.
กระบวนการ 5 คะแนน
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
สกอ.
กระบวนการ (85 ขคะแนน
อ)
(8
ขอ)
1.2.1 ผลการพัฒนาสถาบันตามอัตลักษณของ
สมศ.
ผลลัพธ
5 คะแนน
ผลลัพธ
สถาบั1.2.1
น ผลการพัฒนาสถาบันตามอัตลักษณของ (ตัวบงชี้ทสมศ.
ี่ 16.1)
(55 ขคะแนน
อ)
สถาบั
น
(ตั
ว
บ
ง
ชี
ท
้
่
ี
16.1)
(5
1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
สมศ.
ผลลัพธ
4.75ขอ)
1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
ผลลัพธ
4.75
(ตัวบงชี้ทสมศ.
ี่ 16.2)
คะแนน
(ตัวสมศ.
บงชี้ที่ 16.2) ผลลัพธ
คะแนน
1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล
5 คะแนน
ฒนาตามจุ
ดเนนนและจุดเดนที่สงผล (ตัวบงชีสมศ.
ผลลัพธ
สะทอ1.3
นเปนผลการพั
เอกลักษณ
ของสถาบั
้ที่ 17)
(55 ขคะแนน
อ)
สะท
อ
นเป
น
เอกลั
ก
ษณ
ข
องสถาบั
น
(ตั
ว
บ
ง
ชี
ท
้
่
ี
17)
(5
ขอ)
2. การผลิตบัณฑิต
2. การผลิ
ตบัณฑิต
2.1
ระบบและกลไกการพั
ฒนาและบริหารหลักสูตร
สกอ.
กระบวนการ 4 คะแนน
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
สกอ.
กระบวนการ (44 ขคะแนน
อ)
(4 ขอ)
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2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

สกอ.

ประเภท
ตัวบงชี้
ปจจัยนําเขา

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

สกอ.

ปจจัยนําเขา

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

สกอ.

กระบวนการ

สกอ.

ปจจัยนําเขา

สกอ.

กระบวนการ

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป
2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.11 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
2.12 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

สกอ.

กระบวนการ

สกอ.

ผลผลิต

สมศ.
(ตัวบงชี้ที่ 1)
สมศ.
(ตัวบงชี้ที่
สมศ.
(ตัวบงชี้ที่ 3)
สมศ.
(ตัวบงชี้ที่ 4)

ผลลัพธ

สมศ.
(ตัวบงชี้ 14)

ผลลัพธ

สกอ.

กระบวนการ

สกอ.

กระบวนการ

2.13 การพัฒนาคณาจารย
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการ
ดานขอมูลขาวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ที่มาตัวบงชี้

ผลลัพธ
ผลลัพธ
ผลลัพธ

คา
เปาหมาย
2.50
คะแนน
(รอยละ 15)
2.80
คะแนน
(รอยละ 25)
4 คะแนน
(5 ขอ)
4 คะแนน
(6 ขอ)
5 คะแนน
(7 ขอ)
5 คะแนน
(5 ขอ)
5 คะแนน
(5 ขอ)
4.20
คะแนน
4.65
คะแนน
5 คะแนน
(รอยละ 25)
1.50
คะแนน
(รอยละ 15)
2.25
คะแนน
(คาดัชนีคุณภาพ
2.70)

5 คะแนน
(7 ขอ)
5 คะแนน
(6 ขอ)
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4. การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
4.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือ
เผยแพร
4.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
4.6 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม
5.3 ผลการนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียกนารสอน
และ/หรือ การวิจัย
5.4 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็ขง อง
ชุมชนหรือองคกรภายนอก
5.5.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ
สังคมในประเด็น 1 ในสถาบัน
5.5.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ
สังคมในประเด็น 2 ในสถาบัน
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
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ที่มาตัวบงชี้

ประเภท
ตัวบงชี้

คา
เปาหมาย

สกอ.

กระบวนการ

สกอ.

กระบวนการ

สกอ.

ปจจัยนําเขา

5 คะแนน
(8 ขอ)
5 คะแนน
(5 ขอ)
4.5 คะแนน

สมศ.
(ตัวบงชี้ท5ี่ )

ผลลัพธ

3 คะแนน

สมศ.
(ตัวบงชี้ที่ 6)
สมศ.

ผลลัพธ

5 คะแนน
(รอยละ 20)
4.10
คะแนน

(ตัวบงชี้ท7ี่ )

ผลลัพธ

(รอยละ 8.20)

สกอ.

กระบวนการ

สกอ.

กระบวนการ

สมศ.
(ตัวบงชี้ที่8)

ผลลัพธ

สมศ.
(ตัวบงชี้ที่ 9)
สมศ.
(ตัวบงชี้ที่18.1)
สมศ.
(ตัวบงชี้ที่18.2)

ผลลัพธ

สกอ.

กระบวนการ

ผลลัพธ
ผลลัพธ

5 คะแนน
(5 ขอ)
5 คะแนน
(5 ขอ)
5 คะแนน
5 คะแนน
(5 ขอ)
5 คะแนน
(5 ขอ)
5 คะแนน
(5 ขอ)
5 คะแนน
(5 ขอ)
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สมศ.

ประเภท
ตัวบงชี้
ผลลัพธ

สมศ.

ผลลัพธ

สกอ.

กระบวนการ

สกอ.

กระบวนการ

สกอ.

กระบวนการ

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

สกอ.

กระบวนการ

7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน

สมศ.

ผลลัพธ

สมศ.
(ตัวบงชี้ 13)

ผลลัพธ

4.7 คะแนน

สกอ.

กระบวนการ

5 คะแนน
(7 ขอ)

สกอ.

กระบวนการ

สมศ.

ผลลัพธ

5 คะแนน
(9 ขอ)
4.60
คะแนน

6.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุก
ระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ

7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
สถาบัน
8. การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยตนสังกัด

ที่มาตัวบงชี้
(ตัวบงชี้ท1ี่ 0)
(ตัวบงชี้ที่ 11)

(ตัวบงชี้ท1ี่ 2)

(ตัวบงชี้ท1ี่ 5)

คา
เปาหมาย
5 คะแนน
(5 ขอ)
5 คะแนน
(5 ขอ)
5 คะแนน
(7 ขอ)
5 คะแนน
(5 ขอ)
5 คะแนน
(5 ขอ)
5 คะแนน
(5 ขอ)
5 คะแนน
(5 ประเด็น)

่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตารางที่ 1.3 การมอบหมายองคประกอบและตัวบงชี้ในแตละระดับ สําหรับการประกันคุณภาพภายใน
ปการศึกษา 2555
องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่รวม
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของ
สถาบัน (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 16)
ตัวบงชี้ที่ 1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่
สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 17)
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ระดับการดําเนินงาน
มรมจ. คณะ บัณฑิต

สํานัก

สาขา

-











-

-





-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก

ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ

สภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน

การสอน
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของ 
บัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา





สน.สงเสริมฯ






-

-






-

สนง.อธิการบดี

-









สน.วิทยบริการ 
(เลือก)
ฯ






-







กองพัฒนา
นักศึกษา







-

-

-





-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 1)
ตัวบงชี้ที่ 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่รวม
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 2)
ตัวบงชี้ที่ 2.11 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
(สมศ.ตัวบงชี้ ที่ 3)
ตัวบงชี้ที่ 2.12 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
(สมศ.ตัวบงชี้ที่ 4)
ตัวบงชี้2.13การพัฒนาคณาจารย (สมศ.ตัวบงชี้ 14)
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
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ระดับการดําเนินงาน
มรมจ. คณะ บัณฑิต

สํานัก

สาขา





-

-

-





-

-

-





-

-

-

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย















กองพัฒนา
นักศึกษา
กองพัฒนา
นักศึกษา

(เลือก)

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 4.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 5 )
ตัวบงชี้ที่ 4.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 6)
ตัวบงชี้ที่ 4.6 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 7)
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก
สังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม





-

สถาบันวิจัยฯ









สถาบันวิจัยฯ







-

สถาบันวิจัยฯ







-

สถาบันวิจัยฯ

-





-

สถาบันวิจัยฯ

-





-

-

-





-

สน.วิทยบริการ
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่รวม
ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ผลการนําความรูและประสบการณจาก
การใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียการ
น
สอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 8)
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
(สมศ.ตัวบงชี้ที่ 9)
ตัวบงชี้ที่ 5.5 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหา
ของสังคมในดานตาง ๆ (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 18)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 10)
ตัวบงชี้ที่ 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 11)
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ระดับการดําเนินงาน
สาขา
มรมจ. คณะ บัณฑิต
สํานัก
สน.วิทยบริการ 






-

-

-





-

-

-





-

-

-













-

กองพัฒนานศ.
สํานักศิลปะฯ
สํานักศิลปะฯ





-

สํานักศิลปะฯ

-

ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการบริหารฯ และผูบริหารทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงานสู
มหาวิทยาลัย/หนวยงานเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง









-









-









-









-

ตัวบงชี้ที่ 7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภา
สถาบัน (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 12)
ตัวบงชี้ 7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารสถาบัน (สมศ.ตัวบงชี้ 13)





-

-

-





-

-

-

-
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่รวม
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ระดับการดําเนินงาน
สํานัก

สาขา





-











-

มรมจ. คณะ บัณฑิต

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 8.1ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ





องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ


การศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพ


ภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 15)
หมายเหตุ  หมายถึง หนวยงานตองปฏิบัติตามตัวบงชี้

จากตารางสรุ
ปการมอบหมายองค
ประกอบและตั
วบงชีว้ใบ่นแต
ละระดั
บสําหรับบสำหรั
การประกั
นคุณภาพภายใน
จากตารางสรุ
ปการมอบหมายองค์
ประกอบและตั
งชี้ในแต่
ละระดั
บการประกั
นคุณภาพ
หนภายในหน่
วยงานมหาวิ
ท
ยาลั
ย
ราชภั
ฏ
หมู
บ

า

นจอมบึ
ง
ป
ก
ารศึ
ก
ษา
2555
ดั
ง
นี
้
วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2555 ดังนี้
หนหน่
วยงานระดั
บคณะหรื
วยงานระดั
บคณะหรือเที
อเทียบเท
ยบเท่าคณะภายในมหาวิ
าคณะภายในมหาวิททยาลั
ยาลัยยราชภั
ราชภัฏฏหมู
หมูบ่บา้านจอมบึ
นจอมบึงง
ใหให้
ปฏิปบฏิัตบิทัตุกิทตัุกวตับวงบ่ชีง้รชีวมทั
้รวมทั้งหมด
้งหมด 41
41 ตัตัววบ่บงงชีชี้ ้ ได้ไดแแก่ก
- - คณะครุ
ศาสตร
คณะครุ
ศาสตร์
- - คณะมนุ
ษ
ยศาสตร
และสั
งคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตร์
และสั
งคมศาสตร์
- - คณะวิ
ท
ยาการจั
ด
การ
คณะวิทยาการจัดการ
- - คณะวิ
ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
คณะวิ
ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
- - วิทยาลั
ยมวยไทยศึ
กษาและการแพทย
แผนไทย
วิทยาลั
ยมวยไทยศึ
กษาและการแพทย์
แผนไทย
บัณบัฑิณตฑิวิตทวิยาลั
ย ย เปเป็นนหน
งชี้ ้ง
ทยาลั
หน่ววยงานบริ
ยงานบริหหารจั
ารจัดดการศึ
การศึกกษาสู
ษาสูงงกว
กว่าาปริ
ปริญญญาตรี
ญาตรี จึจึงงให
ให้ปปฏิฏิบบััตติิตามตัตามตั
วบ่งชีว้รบวมทั
รวมทั
บงชีป้ ระกอบ
8 องคปดัระกอบ
ดังนี้
17 ้งตัวบ่17งชี้ ตั8วองค์
งนี้
บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
		 - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ -ตั2 วการผลิ
บัณฑิระบบและกลไกการพั
ต
บงชี้ที่ ต2.1
ฒนาและบริหารหลักสูตร
		 - ตัวบ่งชี-ตั้ทวี่ 2.1
ระบบและกลไกการพั
ฒ
นาและบริ
หารหลั
กสูตร
บงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา
และสภาพแวดล
อมการเรียนรู
		 - ตัวบ่งชี-ตั้ทวี่ 2.5
ห้
อ
งสมุ
ด
อุ
ป
กรณ์
ก
ารศึ
ก
ษา
และสภาพแวดล้
อ
มการเรี
ย
นรู้
บงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
		
- ตัวบ่งชีตั้ทวี่ 2.6
ดการเรียฒนการสอน
บงชี้ทระบบและกลไกการจั
ี่ 2.7 ระบบและกลไกการพั
นาคุณภาพของบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ใหกับนักศึกษา
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		 - ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
		 - ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
		 - ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
		 - ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
		 - ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
		 - ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
		 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
		 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 	การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
		 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 	ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
		 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 	ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
		 - ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 	ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
		 - ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
		 - ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
 						 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 15)
ส่วนหน่วยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทั้ง 6 หน่วยงาน ให้ปฏิบัติตาม
ภาระงานหลักที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ดังนี้
- สำนักงานอธิการบดี
		 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
		 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
		 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
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		 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
		 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
 				 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 15)
- 	 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
		 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
		 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
		 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
		 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
		 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
 				 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 15)
- 	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
		 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
		 องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
		 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
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			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
		 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
 				 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 15)
- 	 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
		 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
		 องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 				 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 10)
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
 				 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 11)
		 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
		 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
		 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
				 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 15)
- 	 สถาบันวิจัยและพัฒนา
		 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
		 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
			 - ตัวบ่งชี้ที 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย
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			 - ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 				 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 5 )
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 6)
		 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
		 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
		 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
 				 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 15)
- 	 กองพัฒนานักศึกษา
		 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
		 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา
		 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
		 องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
		 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
		 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
		 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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			 - ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
			 - ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
 				 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 15)
สรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 ให้ปฏิบัติตามตัวบ่ง
ชี้รวมทั้ง 16 ตัวบ่งชี้ 6 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (เลือก)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ตัวบ่งชี้ที 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (เลือก)
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตามองค์ประกอบคุณภาพ
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บทที่ 3

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
คุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่   1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
หลักการ

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ที่สถาบันจะกำหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)
ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ
สมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กำหนดแล้วให้รับทราบทั่วกัน
ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและ
สังคมโดยรวม

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. 	 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. 	 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
4. 	 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. 	 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. 	 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification  
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. 	 หลักการอุดมศึกษา
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ตัวบ่งชี้ 		
ตัวบ่งชี้ที่  	
ตัวบ่งชี้ที่  	
ตัวบ่งชี้ที่  	

จำนวน  3  ตัวบ่งชี้  คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1.2 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่  1.1		

: กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบ่งชี้ 		

: กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 	 : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแก่สงั คม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา
จำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อให้สถาบันดำเนินการ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น
สถาบันต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานเพื่อเป็น
แนวทางในการดำเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว
จะต้ อ งคำนึ ง ถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทาง
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน 		 :
1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัตสิ ถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุม่ สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา    ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2551 – 2554)
2. 	 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. 	 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. 	 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
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5. 	 มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ
6. 	 มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. 	 มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา43
43
8. 	 มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน     
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

เกณฑ
เกณฑกการประเมิ
ารประเมินน
เกณฑ์การประเมิน 	 :

::

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน 11
คะแนน 22
คะแนน 33
คะแนน 44
คะแนน 55
มีมีกการดํ
ารดําาเนิ
เนินนการ
การ มีมีกการดํ
ารดําาเนิ
เนินนการ
การ มีมีกการดํ
ารดําาเนิ
เนินนการ
การ มีมีกการดํ
ารดําาเนิ
เนินนการ
การ มีมีกการดํ
ารดําาเนิ
เนินนการ
การ
11 ขขออ
22 หรื
อ
3
ข
อ
4
หรื
อ
5
ข
อ
6
หรื
อ
7
ข
อ
8
ข
อ
หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 หรือ 7 ขอ
8 ขอ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 16)
ตัตัววบบบงงาย
ชีชี้ท้ที่ี่ 1.2
1.2 ผลการพั
ผลการพัฒ
ฒนาตามอั
นาตามอัตตลัลักกษณ
ษณขของสถาบั
องสถาบันน (สมศ.ตั
(สมศ.ตัววบบงงชีชี้ท้ที่ี่ 16)
16)
คำอธิ
คํคําาอธิ
อธิบบาย
าย
อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
อัอัตตลัลักกษณ
งง บุบุคคลิลิกก ลัลักกษณะที
่เกิดดขึขึ้น้นกักับบผูผูเเรีรียยนตามปรั
ธาน พันธกิจ และ
ษณ หมายถึ
หมายถึ
นตามปรัชชญา
ญาปณิ
ปณิ
วัตถุประสงค์
ของสถานศึ
กษาระดั
บอุดมศึกษาษณะที
ที่ได้ร่เับกิความเห็
นชอบจากสภาสถาบั
น ธาน พันธกิจ และ
วัวัตตถุถุปประสงค
ระสงคขของสถานศึ
องสถานศึกกษาระดั
ษาระดับบอุอุดดมศึ
มศึกกษา
ษา ทีที่ไ่ไดดรรับับความเห็
ความเห็นนชอบจากสภาสถาบั
ชอบจากสภาสถาบันน
ตัตัววบ่บงชีงชี้ท้ที่ 1.2.1
ผลการบริ
หารสถาบั
นให้นเกิใหดอัเกิตดลัอักตษณ์
ี่ี่ 1.2.1
ผลการบริ
หหารสถาบั
ตั
ว
บ
ง
ชี
ท
้
1.2.1
ผลการบริ
ารสถาบั
นใหเกิดอัตลัลักกษณ
ษณ
ประเด็
น
การพิ
จ
ารณา
ประเด็
น
การพิ
จ
ารณา
ประเด็
นารกำหนดกลยุ
การพิจารณาทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดย
1. 	
มี
ก
1.
1. มีมีกการกํ
ารกําาหนดกลยุ
หนดกลยุททธธแและแผนการปฏิ
ละแผนการปฏิบบัตัติงิงานที
านที่ส่สอดคล
อดคลอองกั
งกับบอัอัตตลัลักกษณ
ษณขของสถานศึ
องสถานศึกกษา
ษา
ได้โดยได
รับการเห็
น
ชอบจากสภาสถาบั
น
ร
บ
ั
การเห็
น
ชอบจากสภาสถาบั
น
โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. 	
มีการสร้าางระบบการมี
ส่วนร่ววมของผู
้เรียนและบุคคลากรในการปฏิ
บัติตามกลยุททธ์ทธี่กทำหนด
2.
2. มีมีกการสร
ารสรางระบบการมี
งระบบการมีสสววนร
นรวมของผู
มของผูเเรีรียยนและบุ
นและบุคลากรในการปฏิ
ลากรในการปฏิบบัตัติติตามกลยุ
ามกลยุทธที่กี่กําําหนด
หนด
อย่อยางครบถ้
ว
นสมบู
ร
ณ์
อยาางครบถ
งครบถววนสมบู
นสมบูรรณ
ณ
3. 	
ผลการประเมิ
ของผู
ย นและบุ
ค ลากรเกี
บ การปฏิ
บั ติ ง านของสถานศึ
3.
ผลการประเมิ
เเรีรี้ยยเรีนและบุ
คคลากรเกี
่ย่ยวกั
การปฏิ
บบัตัติงิงานของสถานศึ
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ลากรเกี
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การปฏิ
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จากคะแนนเต็
ม 5 มม 55
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จากคะแนนเต็
สอดคลองกั
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กว
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จากคะแนนเต็
4. 	
ผลการดำเนิ
4.
าาเนิ
งานก
ให
ผลกระทบที
ประโยชน
ละ/หรื
าางคุ
งงคม
4. ผลการดํ
ผลการดํ
เนินนงานก่
งานกออให้
ใหเเเกิกิกิดดดผลกระทบที
ผลกระทบที่เป็่เ่เปปนนนประโยชน์
ประโยชนแแและ/หรื
ละ/หรือออสร้สร
สรางคุ
งคุณณ
ณค่าคคต่าาอตตสัอองสัสัคม
คม
5.5.
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ค
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อ
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บ
ในระดั
บ
ชาติ
แ
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5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรืนานา
ชาติ
ในประเด็ใในประเด็
นที่เกี่ยวกั
นานาชาติ
นนทีทีบ่่เเอักีกีต่ย่ยลัวกั
บบอัอัตตลัลักกษณ
นานาชาติ
นประเด็
วกักษณ์
ษณ

เกณฑ
ารให
คคะแนน
เกณฑ์
เกณฑกกการให้
ารใหคะแนน
ะแนน
11
22
ปฏิ
ปฏิ
ปฏิบบัตัติไิไดด
ปฏิบบัตัติไิไดด
11 ขขออ
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33
ปฏิ
ปฏิบบัตัติไิไดด
33 ขขออ

44
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ปฏิบบัตัติไิไดด
44 ขขออ

55
ปฏิ
ปฏิบบัตัติไิไดด
55 ขขออ

ขขออมูมูลลประกอบการพิ
ประกอบการพิจจารณา
ารณา
หลั
ก
ฐานเชิ
ง
ประจั
หลักฐานเชิงประจักกษษใในการได
นการไดรรับับการยกย
การยกยอองหรื
งหรืออยอมรั
ยอมรับบ การได
การไดรรับับรางวั
รางวัลลในประเด็
ในประเด็นนทีที่่
เกี่ยวกับอัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ   การได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยว
กับอัตลักษณ์ เช่น  โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร  หนังสือเชิดชูเกียรติ  เป็นต้น
หมายเหตุ   	 1. คณะและสถาบัน  มีอัตลักษณ์เดียวกัน  โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
		 2. คณะจะดำเนินการแยกหรือดำเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
		 3. กรณีที่คณะดำเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน   SAR   ของคณะ   และ
แสดงหลักฐานการดำเนินงานด้วย  โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
		 1. กรณีที่คณะดำเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดำเนินการผลการประเมิน
จะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน  โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
		 2. กรณีที่คณะดำเนินการแยกกับสถาบัน  ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ที่  1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
วิธีการคำนวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนน 5 คะแนน)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสำรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมี
ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
1. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และ
แผนการปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. 	 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. 	 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถาบัน
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4. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
หมายเหตุ “1 สถาบัน 1 อัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสถาบัน โดย
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. 	 คณะจะดำเนินการแยกหรือดำเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
3. 	 กรณีที่คณะดำเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดำเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะดำเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจาณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะดำเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
     		 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 17)
คำอธิบาย
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่น
เป็นหนึ่งของสถานศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดำเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่กำหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
5. นผูคุณเรีภาพการศึ
ยน /บุกษาภายใน
คลากร /คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความ
่มือการประกั
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เชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
MCRU Muban Chom bueng Rajabhat University
เกณฑการให้
การให
คะแนน
เกณฑ์
คะแนน
1
ปฏิบัติได
1 ขอ

2
ปฏิบัติได
2 ขอ

3
ปฏิบัติได
3 ขอ

4
ปฏิบัติได
4 ขอ

5
ปฏิบัติได
5 ขอ

ลประกอบการพิ
จารณา
ข้อขมูอลมูประกอบการพิ
จารณา
เอกสารหลักกฐานที
ฐานที่แ่แสดงให้
สดงใหเห็เห็นนถึงถึการกำหนดเอกลั
งการกําหนดเอกลั
กษณจุดเน้
จุดนเนหรื
น อหรื
เดนของ กษา
1.1. เอกสารหลั
กษณ์
จุดอเด่จุนดของสถานศึ
สถานศึ2. 	
กษา แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุ
ิงานประจํ
าป รวมทั
้งแผนพัฒนาคุณภาพที
เอกลักษณ์ 2.จุดเน้
น หรือจุทดธเด่แผนการปฏิ
นของสถานศึบกัตษาที
่ได้รับความเห็
นชอบจากสภาสถาบั
น ่สอดคลองกับ
เอกลักษณ
จุดเนน หรือจุดเดบนัตของสถานศึ
กษาที
ับความเห็
นชอบจากสภาสถาบั
3. 	 รายงานผลการปฏิ
ิงานประจำปี
ที่ได้ร่ไดับรความเห็
นชอบจากสภาสถาบั
น นซึ่งแสดงให้เห็น
3. รายงานผลการปฏิ
ิงานประจําปนทงานตามเอกลั
ี่ไดรับความเห็นกชอบจากสภาสถาบั
เห็น
ถึงผลการดำเนิ
นงานและผลสำเร็บจัตของการดำเนิ
ษณ์ จุดเน้น หรือจุนดเด่ซึน่งแสดงให
ของสถาน
งผลการดํ
าเนินองานและผลสํ
จของการดําเนิจนของการดำเนิ
งานตามเอกลันกงานที
ษณ ่เกิจุดดขึเน้นจนถื
น หรือเป็
อจุนดเอกลั
เดนของ
ศึกถึษาที
่กำหนดหรื
ผลการดำเนิานเร็งานและผลสำเร็
กษณ์ จุด
เน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ
4. 	 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่
เกี่ยวกับเอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
หมายเหตุ
1. เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของสถาบันก็ได้
ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดำเนินการแยกหรือดำเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
3. 	 กรณีที่คณะดำเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง
หลักฐานการดำเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. 	 กรณีที่คณะกำหนดเอกลักษณ์เหมือนกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ผลการ
ประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
2. 	 กรณีที่คณะกำหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หลักการ

พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการ
สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น พันธกิจดัง
กล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัจจัยนำ
เข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้
ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนา
อาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (จ) อุปกรณ์การ
ศึกษา(ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนของนักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กำหนด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. 	 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
3. 	 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. 	 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. 	 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. 	 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
7. 	 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. 	 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
กระทรวงศึกษาธิการ
9. 	 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. 	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11. 	มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
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ตัวบ่งชี้ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ คือ
2.1 	 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 	 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 	 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
2.4 	 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 	 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.6 	 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 	 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 	 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
2.9 	 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.11 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
2.12 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
2.13 การพัฒนาคณาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 		

: 	 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้ 		

: กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 	 : สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มี ร ะบบและกลไกการเปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ แ ละปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่
กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2555

อุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชีผ้ ลการดำเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใด
ยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กำหนดในภาคผนวก
ก) สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ด้วย
(หมายเหตุ : สำหรั บ หลั ก สู ต รเก่ า หรื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด ำเนิ น การตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบ
เวลาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดำ เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ใน ข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ493 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร
เกณฑ์กการประเมิ
ารประเมินน ::
เกณฑ
เกณฑ์
ั่วไป
1.1. เกณฑ
ทั่วทไป
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

ตัวบบ่งชี้ที่ 2.2
2.2			

ฒิปริญญาเอก
: 	 :อาจารย์อาจารย
ประจำทีป่มระจํ
ีคุณาวุทีฒ่มิปีคริุณญวุญาเอก

ชนิ
้
ชนิดดของตั
ของตัววบ่บงงชีชี้ 		

ปจาจัยนําเขา
: : ปัจจัยนำเข้

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คํคำอธิ
าอธิบบายตั
การศึกบษาระดั
อุดมศึ
อเปกนษาระดั
การศึบกษาระดั
งสุดที่ตคอลากรที
งการ ่
ายตัววบ่บงงชีชี้ 	้ : : การศึกษาระดั
อุดมศึกบษาถื
อเป็กษาถื
นการศึ
สูงสุดทีบ่ต้อสูงการบุ
บุมีคคลากรที
ีความรูความสามารถและความลุ
กทางวิเพืช่าการ
ิพันญธกิของสถาบั
จสําคัญของสถาบั
นในต
วามรู้ค่มวามสามารถและความลุ
่มลึกทางวิมชลึาการ
อปฏิบัเพื
ติพ่อันปฏิ
ธกิบจัตสำคั
นในการผลิ
การผลิ
ฑิตจศึัยกเพืษาวิ
จัยเพืด่อตามความก้
การติดตามความก
าวหน
าทางวิชาการและการพั
นาองค
 ดังนัน้น
บัณฑิตตบัศึกณษาวิ
่อการติ
าวหน้าทางวิ
ชาการและการพั
ฒนาองค์ฒ
ความรู
้ ดัคงวามรู
นั้น สถาบั
สถาบั
นจึองาจารย์
ควรมีอทาจา
คุณวุฒิทกางการศึ
ดสวนที่เหมาะสมกั
บพัอนจุธกิ
อจุดเนนน
จึงควรมี
ี่มีระดัรยบทคุี่มณีรวุะดั
ฒิทบางการศึ
ษาในสัดกส่ษาในสั
วนที่เหมาะสมกั
บพันธกิจหรื
ดเน้จนหรืของสถาบั
ของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
:
สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ

คําอธิบายตัวบงชี้
:
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการ
บุคลากรที่มีความรูความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันใน
การผลิ
บัณฑิตนคุศึณกภาพการศึ
ษาวิจกัยษาภายใน
เพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น
่มตือการประกั
60 คูประจำปี
การศึกษา 2555
สถาบันจึงควรมีอาจา รยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนน
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ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน 	 : 	 สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
เกณฑการประเมิน
:
สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจำ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
นมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
กักับบปปีทที่ผี่ผา่านมาเป
นคะแนนระหวาง 0 – 5
เกณฑ์เเฉพาะสถาบั
ฉพาะสถาบันนกลุ
กลุม่ม ขข และ
และ ค2
ค2
1.1.เกณฑ
ยละของอาจารย์ประจํ
ป ระจำที
ญ ญาเอกที
่ ก ำหนดให้
เ ป็ น คะแนนเต็
1)1) คค่าารร้ออยละของอาจารย
าที่มีค่ มุณี ควุุ ณฒวุิปฒริิญป ริญาเอกที
่กําหนดให
เปนคะแนนเต็
ม ม 55          
ยละ 30
30 ขึขึ้น้นไป
ไป หรื
หรืออ
==  ร้
รออยละ
าการเพิ่ม่มขึขึ้น้นของร
ของร้อยละของอาจารย
อยละของอาจารย์ประจํ
ประจำที
ญญาเอกเปรี
ยบเที
ยบกั
2)2) คค่าการเพิ
าที่มีค่มุณีคุณ
วุฒวุฒ
ิปริิปญริญาเอกเปรี
ยบเที
ยบกั
บปบทปีี่ ที่
นมาทีที่ก่กําำหนดให้
คะแนนเต็มม 55 == ร้รออยละ
ผผ่าานมา
หนดใหเเปป็นนคะแนนเต็
ยละ 66 ขึขึ้น้นไป
ไป
รการคำนวณ		
:
สูสูตตรการคํ
านวณ
:
คำนวณค่
ร้อยละของอาจารย์
ประจำที
ญญาเอก
1.1.คํานวณค
ารอายละของอาจารย
ประจํ
าที่มีว่มุฒีวิปุฒริิปญริญาเอก
ยละของอาจารย์ปประจํ
ระจำที
รร้ออยละของอาจารย
าที ่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =
จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
แปลงค่
อยละที
ำนวณได้
ยบกับคะแนนเต็
บคะแนนเต็มม5 5
2.2. แปลงค
ารอาร้ยละที
่คํา่คนวณได
ในขในข้
อ อ1 1เทีเที
ยบกั

คะแนนที่ไ่ไดด้ ==   
คะแนนที
รอยละของอาจารยประจําที่มีค50
ุณวุฒิปริญญาเอก
x5
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หรื
หรืออ
1.1. คค่าาการเพิ
าที่ม่มีคีคุณุณวุวุฒฒิปิปริริญญญาเอกเปรี
การเพิ่ม่มขึขึ้น้นของร
ของร้ออยละของอาจารย
ยละของอาจารย์ปประจํ
ระจำที
ญาเอกเปรียยบเที
บเทียบกั
ยบกับบปปีทที่ ี่
ผผ่าานมา
อยละของอาจารย
ประจํ่มาีคทีุณ่มีควุุณ
ริญญาเอกในป
ที่ประเมิ
น วยลบด
ย รอยละของ
นมา ==ร้อรยละของอาจารย์
ประจำที
ฒิปวุฒริญิปญาเอกในปี
ที่ประเมิ
น ลบด้
ร้อวยละของอาจารย์
อาจารย
วุฒิปริญญาเอกในป
าปนที่ประเมิน
ประจำทีป่มระจํ
ีคุณวุาฒที่มิปีคริญุณญาเอกในปี
ก่อนหน้ากปีอทนหน
ี่ประเมิ
2.2. แปลงค
าการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ
แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ
ปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ปีที่ผ่านมา ที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา x 5

คะแนนที่ได = คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่
บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2555

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการ
ศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บาง
สาขาวิชาชีพ มีคณ
ุ วุฒอิ น่ื ทีเ่ หมาะสมกว่า ทัง้ นี้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้   ไม่เป็น
ต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 		

: 	 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ 		

: 	 ปัจจัยนำเข้า

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 	 : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะ
ต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขา
วิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ
การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน 	 : 	 สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) 	 แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หรือ

2) 	 แปลงค่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจำที่ ด ำรงตำแหน่ ง ทางวิ ช าการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) ค่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจำที่ ด ำรงตำแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
= ร้อยละ 12 ขึ้นไป
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สูตรการคํานวณ :
สูตรการคํ
านวณ
สูตรการคํ
: ารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
1.าคํนวณ
า:นวณค
สูตรการคำนวณ 		
:
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1. 	 คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจํา
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หมายเหตุ :
หมายเหตุ
: 1. : การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
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2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็น
ต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4		 : 	 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		

: 	 กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 	 : 	 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำเป็นต้องมีการบริหาร
และพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อ
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การสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความ
คิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจำเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจ
และเป้าหมายของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน 		 :
1. 	 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. 	 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. 	 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. 	 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวข้อง
5. 	 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. 	 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
7. มี ก ารนำผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารและการพั ฒ นา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ :
หลักฐานสำหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้
53 อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสำรวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญ
และกำลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทำงานได้ดีขึ้น

เกณฑการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน 	 :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

:

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ตัวบงชี้ที่ 2.5

:

หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู

ชนิดของตัวบงชี้

:

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
:
นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการ
ดานกายภาพอยางครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน
เชน สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่นๆ การบริการดานงานทะเบียน การ
บริการนักศึกษานานาชาติ เปนตน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดาน
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ตัวบ่งชี้ที่  2.5 		

: 	 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้ 		

: 	 ปัจจัยนำเข้า

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 	 : 	 นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้าน
กายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนัก
ศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่
ออกกำลังกาย บริการอนามัย การจัดจำหน่ายอาหาร เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน 		 :
1. 	 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8  
FTES ต่อเครื่อง
2. 	 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึก
อบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3. 	 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4. 	 มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา
5. 	 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. 	 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. 	 มีการนำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
หมายเหตุ  			 :
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ  1  ให้นับรวม  notebook  และ  mobile  device  ต่าง ๆ  ของ
นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้  wifi  กับสถาบันด้วย
2. การคิดจำนวน   FTES   ให้นำจำนวน   FTES   ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน  
โดยไม่ต้องเทียบเป็น  FTES  ของระดับปริญญาตรี

นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย
2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกัน
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โดยไมตองเทียบเปน FTES ของระดับปริญญาตรี
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เกณฑการประเมิน
:
เกณฑ์การประเมิน 	 :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
ตัตัวบ่วบงชีง้ทชีี่้ท2.6 		
ี่ 2.6

: 	 ระบบและกลไกการจั
ดการเรียนการสอน
:
ระบบและกลไกการจั
ดการเรียนการสอน

ชนิชนิดของตั
ดของตัวบ่วงบชีง้ 		
ชี้

: 	 กระบวนการ
:
กระบวนการ

คำอธิ
ดการเรียนการสอนต้
องเป็นไปตามแนวทางที
่กำหนดในพระ
คําอธิบบายตั
ายตัวบ่วงบชีง้ 	ชี้ : กระบวนการจั
:
กระบวนการจั
ดการเรียนการสอนต
องเปนไปตามแนวทางที
่
ราชบั
ญ
ญั
ต
ก
ิ
ารศึ
ก
ษาแห่
ง
ชาติ
พ.ศ.
2542
แก้
ไ
ขเพิ
ม
่
เติ
ม
(ฉบั
บ
ที
่
2)
พ.ศ.
2545
ที
เ
่
น้
น
ผู
เ
้
รี
ย
นเป็
น
สำคั
กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เญนน
มีผูกเารจั
ดรูปนแบบการจั
การเรี
หมาะสมและยื
ดหยุ่เนหมาะสมและยื
โดยการมีส่วนร่
วมจากบุ
คคลสถาบั
รียนเป
สําคัญ มีกดารจั
ดรูยปนการสอนที
แบบการจัด่เการเรี
ยนการสอนที
ดหยุ
น โดยการมี
สวนรนวม
หรืจากบุ
อชุมคชนภายนอก
มีกอารจั
กระบวนการเรี
นรู้ทดี่คกระบวนการเรี
ำนึงถึงความแตกต่
วของนักศึกาษาซึ
่งเป็นว
คลสถาบัน หรื
ชุมดชนภายนอก
มีกยารจั
ยนรูทางเฉพาะตั
ี่คํานึงถึงความแตกต
งเฉพาะตั
เรืของนั
่องที่สกำคัศึกญษาซึ
มากต่
ู้และต่ออความสนใจใฝ
ศักยภาพในการแสวงหาความรู
้ของนักศึกษา เช่น การเปิ
่งเปอนความสนใจใฝ่
เรื่องที่สําคัญรมากต
รูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรู
ของ ด
นักศึกษานักเชศึกนษาได้
การเป
โอกาสให
นักศึสกระในรู
ษาไดคปนโครงการวิ
ควาวิจัยโดยอิ
ปโครงการวิ
คคลยนใน
การ
โอกาสให้
ค้นดคว้
าวิจัยโดยอิ
จัยส่สวระในรู
นบุคคล
การจัดให้จัยมสีชวั่วนบุ
โมงเรี
จัดใหมบีชัตั่วิ โมงเรี
นในภาคปฏิ
ัติ ้งในห
องปฏิ
บัติการ รวมทั
้งมีการฝกาประสบการณ
า คสนามอย
ภาคปฏิ
ในห้อยงปฏิ
บัติการ บรวมทั
มีการฝึ
กประสบการณ์
ภาคสนามอย่
งพอเพียง มีกภารจั
ดสัมมนาาง
ารจับัตดิกสัาร
มมนา
จัดประชุมเชิมีงกปฏิ
ิการ จัดทําโครงการ
มีการเรีวยเตอร์
นการสอนทางเครื
อขาย
จัดพอเพี
ประชุยมง เชิมีงกปฏิ
จัดทำโครงการ
ารเรีบยัตนการสอนทางเครื
อข่ายคอมพิ
(Internet) และ
(Internet)
องสมุดกและระบบสื
บคนขบอการศึ
มูลอิเกล็ษาหาความรู
กทรอนิกสที่เ้เพีพิย่มงพอสํ
มีคอมพิ
ห้องสมุวดเตอร
และระบบสื
บค้นข้อมูและมี
ลอิเล็กหทรอนิ
ส์ที่เพียงพอสำหรั
เติมได้าหรั
ด้วยบ
การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน 		
มาตรฐาน : :
เกณฑ์
1. มีมีรระบบและกลไกการประกั
ะบบและกลไกการประกันนคุคุณณภาพการจั
ภาพการจัดดการเรี
การเรียยนการสอนที
นการสอนที่เ่เน้นนนผูผู้เรีเรียยนเป็
นเปนนสำคั
สําคัญญทุทุกก
1. 	
หลัหลักสูกตสูรตร
2. ทุทุกกรายวิ
ายละเอียยดของรายวิ
ดของรายวิชชาและของประสบการณ์
าและของประสบการณภภาคสนาม
าคสนาม
2. 	
รายวิชชาของทุ
าของทุกกหลั
หลักกสูสูตตรร มีมีรรายละเอี
กอนการเป
ดสอนในแต
ละภาคการศึ
กษา่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุ
ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุ
ฒิ
(ถ้(ถามีา)มีก่) อนการเปิ
ดสอนในแต่
ละภาคการศึ
กษา ตามที
ณวุฒิระดับอุดมศึณกวุษา
บอุดมศึกษาแหงชาติ
แห่ระดั
งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรู
3. 	 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทำวิจัย
4. 	 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. 	 มี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาจากการวิ จั ย หรื อ จากกระบวนการจั ด การความรู้ เ พื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน

4. มีนคุกณารให
ผูมกีปษาภายใน
ระสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามา
่มือการประกั
ภาพการศึ
66 คูประจำปี
การศึกษา 2555
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
MCRU Muban Chom bueng Rajabhat University
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรี
6. 	 มียกนการสอน
ารประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุ ณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชา
ต้องไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. 	 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
เกณฑ์
น 	น : :
เกณฑการประเมิ
การประเมิ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

ตัตัวบ่วบงชีง้ทชีี่  ้ท2.7 		
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: 	 ระบบและกลไกการพั
ฒนาสัมฤทธิ
ผลการเรี
กษณะของบั
ณฑิต
:
ระบบและกลไกการพั
ฒนาสั
มฤทธิยผนตามคุ
ลการเรีณยลันตามคุ
ณลักษณะ
ของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : 	 กระบวนการ
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 	 : 	 คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สำเร็จการ
ศึคํกาษาระดั
บอุวดบมศึงชีก้ ษาพึงมี : ประกอบด้
2 ส่วน คือณฑิคุณ
ตามกรอบมาตรฐาน
อธิบายตั
คุณวลัยกษณะของบั
ต ลักษณะของบั
หมายถึง ณคุฑิณตสมบั
ติที่พึงประสงคซึ่ง
ดมศึกกสูษาพึ
มี ประกอบด
วย 2 สณวนฑิตคืตามความต้
อ คุณลักษณะของบั
ณฑิต้ใช้ตามกรอบ
คุผูณสวุําฒเร็ิแจห่การศึ
งชาติกษาระดั
ของแต่บลอุะหลั
ตร งและคุ
ณลักษณะของบั
องการของผู
บัณฑิต
มาตรฐานคุ
ณวุฒิแหงชาติของแตณลวุะหลั
ตร มีและคุ
กษณะของบั
ฑิตตามความต
คุณ
ลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุ
ฒิแห่กงสูชาติ
5 ด้าณนลัได้
แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรมองการของผู
ด้านความรูใช้
ณฑิกตษะทางปั
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุ
งชาติางบุ
มี ค5คลและความรั
ดาน ไดแก ดบานคุ
ธรรมด้าจรินทัยธรรม
ดาน
ด้บัานทั
ญญา ด้านทักษะความสัมณพัวุนฒธ์ิแรหะหว่
ผิดณชอบ
กษะการ
ษะทางป
ดานทักษะความสั
มพันสธารสนเทศ
ระหวางบุคส่คลและความรั
บผิดณชอบ
ดานทักษะ
วิเความรู
คราะห์ ดเชิางนทั
ตัวกเลข
การสืญ่อญา
สารและการใช้
เทคโนโลยี
วนคุณลักษณะบั
ฑิตตามความ
เคราะห้ใช้เชิบงัณตัวฑิเลข
การสื
่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สวนคุณ้ใช้ลักและอาจปรากฏ
ษณะบัณฑิตตาม
ต้อการวิ
งการของผู
ต อาจมี
ความแตกต่
างกันตามลั
กษณะอาชี
พหรือบริบทของผู
ความตองการของผูณใวุชฒบิแัณห่ฑิงชาติ
ต อาจมี
างกั่มนเติตามลั
กษณะอาชีพหรือบริ
ช และอาจ
ในกรอบมาตรฐานคุ
หรือคทีวามแตกต
่มีลักษณะเพิ
มจากกรอบมาตรฐานคุ
ณวุบฒทของผู
ิ เช่น ใการบริ
หาร
วุฒิแาหวทั
งชนาติ
หรือที่มความสามารถในการประยุ
ีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุ
ณวุฒิ บเชัติ น
จัดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุ
การ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ณการก้
วิทยาการ
กต์ความรู้กับการปฏิ
การบริง หสำหรั
ารจัดบการ
ฝรูใฝเรีบยบันณฑิการก
วทันหรืวิทอยาการ
ความสามารถในการประยุ
ตความรู
งานจริ
ผู้สำเร็การเป
จการศึนผูกใษาระดั
ตศึกาษา
ผู้สำเร็จการศึ
กษาในหลักสูตรที่เน้นกการวิ
จัย 
กับการปฏิ
บัติงานจริ
บผูสําเร็นจนัการศึ
ษาระดั
บบัณนฑิผูต้นศึำทางความคิ
กษา หรือผูดสําโดยเฉพาะความสามารถ
เร็จการศึกษาในหลักสูตร
ควรมี
คุณลักษณะเพิ
่มเติง มสํด้าาหรันความเป็
กวิชกาการ
การเป็
่เนนการวิ
คุณลักษณะเพิ่มเติมดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด
ด้าทีนการคิ
ดเชิจงัยวิพากษ์ควรมี
และการนำเสนอผลงาน
โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงาน
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :
1. 	 มีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยาง
น้อยสำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกำหนดการศึกษาของหลักสูตร
นอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. 	 มีการนำผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

คู่มือการประกั
นคุณยภาพการศึ
กษาภายใน
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจั
ดการเรี
นการสอน
การวั67ดผล
ประจำปีการศึกษา 2555
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพMuban
และคุChom
ณลักbueng
ษณะของบั
ฑิตที่พึงMCRU
ประสงค
Rajabhat ณUniversity
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
3. มีมีกการส
ลากร เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสสารสนเทศ
ารสนเทศและงบประมาณ
และงบประมาณ
3. 	
ารส่งงเสริ
เสริมมสนั
สนับสนุนทรัพยากรทั้งด้ดานบุคลากร
อการพัฒฒนาคุ
นาคุ
กษณะของบั
ทีที่เอื่เ้ออืต่้ออตการพั
ณณ
ลักลัษณะของบั
ณฑิณตฑิต
4. มีรมีะบบและกลไกการส่
ระบบและกลไกการสงเสริ
งเสริมมให้ใหนนักักศึศึกกษาระดั
ษาระดับปริญญาตรีและบั
4. 	
ละบัณณฑิฑิตตศึศึกกษาเข
ษาเข้าารวร่มวม
จกรรมการประชุมวิมชวิาการหรื
ชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิ
อนําเสนอผลงานทางวิชาการในที
ชาการในที่ประชุ
่ประชุ
มระหว
างสถาบั
่ประชุม ม
กิกิจกรรมการประชุ
มระหว่
างสถาบั
น นหรืหรือทีอ่ปทีระชุ
ระดับบชาติ
ชาติหรืหอรืนานาชาติ
อนานาชาติ
ระดั
5. มีมีกกิจิจกรรมเสริ
ณฑิฑิตตศึศึกกษา
ษาที่
5. 	
กรรมเสริมมสร
สร้าางคุ
งคุณณธรรมจริ
ธรรมจริยยธรรมให
ธรรมให้แแกก่นนักักศึศึกกษาระดั
ษาระดับบปริ
ปริญ
ญญาตรี
ญาตรีแและบั
ละบัณ
ทีจั่จดัดโดยสถาบั
โดยสถาบันน

เกณฑการประเมิ
การประเมิน 	น : :
เกณฑ์
1.1. เกณฑ
เกณฑ์ททั่วั่วไป
ไป
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
ตัตัวบ่วบงชีง้ทชีี่  ้ที่2.8 		
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คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

: 	 ระดั
จของการเสริ
มสร้างคุณมธรรมจริ
่จัดยให้
กับนัก่ ศึกษา
: บความสำเร็
ระดับความสํ
าเร็จของการเสริ
สรางคุยณธรรมที
ธรรมจริ
ธรรมที
จัดใหกับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : 	 ผลผลิต
ชนิดของตัวบงชี้
:
ผลผลิต
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 	 : 	 คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัย
คําญอธิของคุ
บายตัณวภาพบั
บงชี้ ณฑิตตามเจตนารมณ์
:
คุณธรรมจริ
ยธรรมของนั
กษาเป
นคุณงลัชาติ
กษณะที
่พึงประสงคและ
สำคั
ของพระราชบั
ญญัตกิกศึารศึ
กษาแห่
และกรอบมาตรฐาน
จัยบสํอุาดคัมศึ
ญของคุ
ณภาพบั
ฑิตตามเจตนารมณ
ของพระราชบั
ญัติกงคม
ารศึดักงษาแห
งชาตินแจึละกรอบ
คุเป
ณวุนฒปิรจะดั
กษาแห่
งชาติ ณรวมทั
้งความคาดหวังของผู
้ใช้บัณฑิตญ
และสั
นั้น สถาบั
งควรมี
มาตรฐานคุ
ณวุฒิระดัจบของการส่
อุดมศึกษาแห
รวมทัยธรรมที
้งความคาดหวั
ตและสังคม ดังนั้น
การวั
ดระดับความสำเร็
งเสริมงชาติ
คุณธรรมจริ
่สถาบันจังของผู
ดให้กับใชนับกัณศึกฑิษา
สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับ
นักศึกมษา
เกณฑ์
าตรฐาน 		 :
1. 	 มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น
เกณฑ
ม
:
ลายลักษณ์าตรฐาน
อักษร
1. มีมีกการถ่
ารกําายทอดหรื
หนดพฤติอกเผยแพร่
รรมดานคุ
ณกธรรมจริ
าหรับยนัธรรมสำหรั
กศึกษาที่ตบอนังการส
งเสริ่ต้อมงการ
ไวเปน
2. 	
พฤติ
รรมด้ายนคุธรรมสํ
ณธรรมจริ
กศึกษาที
ษณออัก1ษรไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
ส่งลายลั
เสริมกตามข้
2. มีมีโกครงการหรื
ารถายทอดหรื
อเผยแพร
กรรมด
านคุณธรรมจริ
ธรรมสํ
าหรับยนัธรรมที
กศึกษาที
่ตองการ
3. 	
อกิจกรรมส่
งเสริพฤติ
มการพั
ฒนาพฤติ
กรรมด้ายนคุ
ณธรรมจริ
่กำหนดใน
มตามขตอัวบ่1งชีไปยั
งผูบาริหมายวั
หาร คณาจารย
นักจศึทีก่ชษาและผู
ข้อสง1เสริโดยระบุ
้และเป้
ดความสำเร็
ัดเจน เกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีมีกโครงการหรื
อกิจกรรมสงเสริอกิมจการพั
ฒนาพฤติ
านคุยธรรมของนั
ณธรรมจริกยศึธรรมที
่กําหนดใน
4. 	
ารประเมินผลโครงการหรื
กรรมส่
งเสริมคุกณรรมด
ธรรมจริ
กษาตามตั
วบ่ง
ขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน
ชี้และเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5. 	 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

4.4. มีมีกการประเมิ
ารประเมินนผลโครงการหรื
ผลโครงการหรืออกิกิจจกรรมส
กรรมสงงเสริ
เสริมมคุคุณณธรรมจริ
ธรรมจริยยธรรมของนั
ธรรมของนักกศึศึกกษาตามตั
ษาตามตัววบบงงชีชี้ ้
และเป
าาหมายที
และเป
หมายที่ก่กําําหนดในข
หนดในขออ33โดยมี
โดยมีผผลการประเมิ
ลการประเมินนบรรลุ
บรรลุเปเปาาหมายอย
หมายอยาางนงนออยรยรออยละ
ยละ9090ของตั
ของตัววบบงงชีชี้ ้
่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
68 คูประจำปี
5.ก5.ารศึมีกษามีนนัก2555
ักศึศึกกษาหรื
ษาหรืออกิกิจจกรรมที
กรรมที่เกี่เกี่ย่ยวกัวกับบนันักกศึศึกกษาได
ษาไดรรับับการยกย
การยกยอองชมเชย
งชมเชย ประกาศเกี
ประกาศเกียยรติรติคคุณุณ
Muban
Chom
bueng
Rajabhat
University
MCRU
ดดาานคุ
นคุณณธรรมจริ
ธรรมจริยยธรรม
ธรรมโดยหน
โดยหนววยงานหรื
ยงานหรืออองค
องคกกรระดั
รระดับบชาติ
ชาติ
หมายเหตุหมายเหตุ
 			
หมายเหตุ: : :
1. 	
การยกย่อองชมเชยประกาศเกี
องชมเชยประกาศเกี
งชมเชยประกาศเกียยยรติรติ
นคุ
ธรรม
จริ
ธรรม
หากดำเนิ
1.1.การยกย
การในระดั
การยกย
รติคคคุณุณุณดด้ดาาานคุ
นคุณณณธรรม
ธรรมจริ
จริยยยธรรม
ธรรมหากดํ
หากดําาเนิเนินนนการในระดั
การในระดับบบ
มหาวิ
มหาวิ
ยาลั
รรมการภายนอกมหาวิ
ยละ
5050และมี
และมี
มหาวิทททยาลั
ยาลัยยยต้ตอตองมี
องมีงมีกกกรรมการภายนอกมหาวิ
รรมการภายนอกมหาวิททยาลั
ยาลัยยอย่
ยอย
อยาางน้
างนงนออยร้
อยรยรอออยละ
ยละ50
และมีผผู้เผูเข้ขูเาขาร่ารวรวมการแข่
วมการแข
มการแขงงขังขันขันน
หรื
ดดเลืดเลืเลื
ออกที
่ม่มาจากหลากหลายสถาบั
น น(ตัน(ตั
้ง(ตัแต่
3 3สถาบั
นขึน้นนขึไป)
หรืหรืออเข้
้ง้งแต
อเขเขาาร่ารวรวมการคั
วมการคั
มการคั
อกที
กที
่มาจากหลากหลายสถาบั
าจากหลากหลายสถาบั
แต
3สถาบั
สถาบั
ขึ้น้นไป)
ไป)
2. 	
หน่ววยงานหรื
วยงานหรื
ยงานหรือออองค
องค์กกกรระดั
รระดับบบชาติ
ชาติ
หมายถึ
หน่
2.2.หน
เทีเทียยยบเท่
บเท
หน
องค
รระดั
ชาติ หมายถึ
หมายถึงงง หน
หนวววยงานนอกสถาบั
ยงานนอกสถาบันนระดั
ระดับบกรมหรื
กรมหรืออเที
บเทาาา
ขึขึ้นขึ้น้นไป
่   
ไปไป(เช่
(เช
ระดั
หรืหรือออรัรัฐรัฐวิฐวิสวิสาหกิ
หรืหรืออองค์
หรืหรืออบริ
่ ่ จดทะเบี
จดทะเบี
(เชนนนระดั
ระดับบบจัจังจังหวั
งหวัหวัดด)ด) )หรื
สาหกิ
าหกิจจจหรื
อองค
องคกการมหาชน
การมหาชน
ารมหาชนหรื
อบริบริษษัทษัทมหาชนที
ัทมหาชนที
มหาชนที
จดทะเบียยนใน
ยนใน
นใน
ตลาดหลั
พพย์พยยหรืหรื
อหรื
องค์
กรกลางระดั
บชาติ
ทชาติ
ง้ั ภาครั
ฐและเอกชน
(เช่น สภาอุ
สภาหอการค้
า
ตลาดหลั
ออองค
กกรกลางระดั
บบชาติ
ททั้งั้งภาครั
ฐฐและเอกชน
(เช
สภาอุ
สภา
ตลาดหลักกทรั
กทรัทรั
องค
รกลางระดั
ภาครั
และเอกชน
(เชนนตสาหกรรม
สภาอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
สภา
หอการค
สภาวิ
ชาชีาพาสภาวิ
) สภาวิชชาชีาชีพพ) )
หอการค

เกณฑ
เกณฑ์
นน 	น : : :
เกณฑกการประเมิ
การประเมิ
ารประเมิ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน11
คะแนน22
คะแนน33
คะแนน44
คะแนน55
มีมีกการดํ
ารดําาเนิเนินนการ
การ มีมีกการดํ
ารดําาเนิเนินนการ
การ มีมีกการดํ
ารดําาเนิเนินนการ
การ มีมีกการดํ
ารดําาเนิเนินนการ
การ มีมีกการดํ
ารดําาเนิเนินนการ
การ
11ขขออ
22 ขขออ
33ขขออ
44ขขออ
55ขขออ
ตัตัตัววบ่วบบงงชีงชี้ทชี้ที่้ที่ 2.9
ฑิณตฑิฑิปริ
ญปริญาตรี
ที่ไทด้ทงี่ไดี่ไานทำหรื
อหรื
ประกอบอาชี
พอิพสพระภายใน
11ปี1ปป(สมศ.ตั
ววบ่วบงบชีงงชี้ทชี้ที่ ้ท1)ี่ 1)
2.9
ตตปริ
ญญญาตรี
ออประกอบอาชี
อิอิสสระภายใน
(สมศ.ตั
ี่ 2.9บัณบับัณ
ญาตรี
ดงงานทํ
านทําาหรื
ประกอบอาชี
ระภายใน
(สมศ.ตั
ี่ 1)
คำอธิบาย
คํคําาอธิอธิบบายาย
บับัณณฑิฑิตตปริ
ญญาตรีทที่สี่สำเร็
จการศึกกษาในหลั
ษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิ
ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาใน
และภาคนอกเวลาใน
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สาขานั้น้นๆๆทีที่ได่ไดงงานทํ
านทํา หรืออมีมีกกิจิจการของตนเองที
การของตนเองที่มีรายไดปประจํ
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จ
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ก
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จ
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ก
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ก
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ก
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้
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การศึกกษาษาเมืเมื่อ่อเทีเทียยบกั
บกับบบับัณณฑิฑิตตทีที่ส่สําําเร็เร็จจการศึ
การศึกกษาในป
ษาในปกการศึ
ารศึกกษานั
ษานั้น้น
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ก
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ทุ
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กรณีกการทํ
ารทําางานสุ
งานสุจจริริตตทุทุกกประเภทที
ประเภทที่ส่ส่สามารถสร้
ามารถสราาางรายได้
งรายไดเเข้ขเขาามาประจำ
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ตนเองไดโดยการนั
โดยการนับบจํจําานวนผู
นวนผูมมีงีงานทํ
านทําาของผู
ของผูสสําําเร็เร็จจการศึ
การศึกกษาที
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จํจําานวนบั
นวนบัณณฑิฑิตตปริปริญญญาตรี
ญาตรีทที่ไดี่ไดงงานทํ
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ษาหรืออมีมีกกิจิจการของตนเองที
การของตนเองที่ม่มีรีรายได
ายไดปประจํ
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หมายเหตุ
ายได้
ระจำอยู
และผู
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ททหาร
หัหักกออกทั
ึกษาต
ษาตออในระดั
อในระดั
ในระดั
กษาษาผู้อผูุปผูอสมบท
อุปุปสมบท
สมบท
และผู
ี่เกณฑ
หาร
ออกทั
ตัววตัตั้ง้งและตั
หาร)
ผูผู้ทผูทที่ศี่ศึกี่ศึกษาต่
บบบับบัณบัณณ
ฑิฑิตฑิตศึตศึกศึกษา
และผู
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ทหาร
หักออกทั
้งตัวตั้ง้ง้งตัและตั
วและตั
หาร)ววหาร)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน

เกณฑการใหคะแนน
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ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทMuban
ากับ 5Chom
คะแนน
bueng Rajabhat University MCRU
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2555

ขอมูลที่ตองการ
ข้อมูลที่ต้องการ
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยาง
ข้อมูลจากการสำรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้อย
นอยรอยละ 70) และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุก กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ 70
ร้อยละ 70) และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกกรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของ
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซ้ําโดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปนี้
บัณฑิตที่สำเร็1.จการศึ
กษาตให้อบแบบสํ
มีการติดาตามซ้
จํานวนผู
รวจ ำโดยผลการสำรวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. 2.จำนวนผู
จํานวนผู้ตอบแบบสำรวจ
สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ(ภาคนอกเวลาราชการ)
2. 3.จำนวนผู
ส
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กษาทั
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จํานวนผูสําเร็
จการศึ
กษาที
่ไดงานทํแาละภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
3. 4.จำนวนผู
จการศึ
กษาที
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จํานวนผู้สำเร็
สําเร็
จการศึ
กษาประกอบอาชี
4. 5.จำนวนผู
้สำเร็
ษาประกอบอาชี
จํานวนบั
ณฑิจตการศึ
ที่มีงกานทํ
ากอนเขาศึกพษาอิสระ
5. 6.จำนวนบั
จํานวนบัณณฑิตฑิทีต่มทีีง่ศานทำก่
ึกษาตออนเข้าศึกษา
6. 7.จำนวนบั
ฑิตอทีรายได
่ศึกษาต่ตออเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
เงินเดือณนหรื
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ตัวบงชี้ที่ 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 คุณระดั
ภาพของบั
ตปริญงชาติ
ญาตรี(สมศ.ตั
โท และเอก
ณวุฒิ
บอุดมศึณกฑิษาแห
วบงชี้ทตามกรอบมาตรฐานคุ
ี่ 2)
   			
คําอธิบาย ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 2)
คำอธิบาย คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd.
คุณภาพของบั
ณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุ
ณวุฒิระดัEducation)
บอุดมศึกษาแห่
งชาติง คุ(TQF:
HEd. หรือณฑิต
หรือ Thai
Qualifications
Framework for Higher
หมายถึ
ณลักษณะของบั
ThaiระดัQualifications
forญHigher
หมายถึง ณคุวุณฒลัิรกะดั
ษณะของบั
ฑิตระดั
บ ที่
บปริญญาตรี ปริFramework
ญญาโท และปริ
ญาเอก Education)
ตามกรอบมาตรฐานคุ
บอุดมศึกณษาแห
งชาติ
ปริญสกอ.ระบุ
ญาตรี ปริโดยเป
ญญาโท
ญญาเอก
ณวุนฒกํิราะดั
บครอบคลุ
อุดมศึกมษาแห่
งชาติ
น คุณและปริ
ลักษณะบั
ณฑิตทีตามกรอบมาตรฐานคุ
่พึงประสงคตามที่สถาบั
หนด
อยางน
อยท5ี่ สกอ.
ดาน คือ
ระบุ1)โดยเป็
ลักษณะบั
ณฑิ2)
ตทีด่พาึงนความรู
ประสงค์ต3)ามที
ถาบั
นกำหนดญครอบคลุ
อย่ากงน้
อย 5 ด้ามนพัคืนอธระหวาง
ดานคุนณคุณธรรมจริ
ยธรรม
ดา่สนทั
กษะทางป
ญา 4) ดมานทั
ษะความสั
1) ด้บุาคนคุ
ณธรรมจริยธรรม
2) ด้าและ
นความรู
านทั
กษะทางปั
ญญา เ4)
นทักการสื
ษะความสั
มพันธ์ระหว่าง
คลและความรั
บผิดชอบ
5)้ 3)ดาด้นทั
กษะการวิ
เคราะห
ชิงตัด้วาเลข
่อสารและการใช
บุคคลและความรั
บผิดชอบรวมทั
และ5)้ง TQF
ด้านทัตามสาขาวิ
กษะการวิเคราะห์
ตัวเลข การสื
่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชาชีพทีเชิ่ปงระกาศใช
ตลอดจนสอดคล
องกัเทคโนโลยี
บคุณลักษณะ
สารสนเทศ
TQF ตามสาขาวิ
พทีก่ปรวิระกาศใช้
บคุณลัอกงกัษณะของบั
ฑิตที่
ของบัณฑิรวมทั
ตที่พ้งึงประสงค
ที่สภาหรืชอาชีองค
ชาชีพกําตลอดจนสอดคล้
หนดเพิ่มเติม หรือองกัสอดคล
บความตอณงการของ
พึงประสงค์
ผูใชบัณทฑิี่สตภาหรือองค์กรวิชาชีพกำหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
วิชพาชีทีพ่มีกทีารเพิ
่มีการเพิ
มคุลัณกษณะของบั
ลักษณะของบั
มจากกรอบมาตรฐานทั
กรณีกรณี
ที่เป็ทนี่เวิปชนาชี
่มเติ่มมเติคุณ
ณฑิณตฑิทีต่เพิที่ม่เพิเติ่มมเติจากกรอบมาตรฐานทั
้ง 5้ง 5
ตองทําการประเมิ
นครบทุ
ด้านดาต้นองทำการประเมิ
นครบทุ
กด้ากนดาน
ธีการคํานวณ
วิธีกวิารคำนวณ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลจากการสำรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทีส่ ถาบันอุดมศึกษาเป็นผูด้ ำเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจากตัวอย่างแบบสอบถามที่
เผยแพร่โดย สมศ.
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
3. ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (
สกอ.)
4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
 			 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 3)
คำอธิบาย
ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสำคัญ
ของคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางความคิด ความสามารถ
ด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การนำเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการ
และนักวิชาชีพขั้นสูง
ผลงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ หรือ สาร
นิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการ จัด
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ทีม่ กี องบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้
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งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิ
งานวิจจัยัยทีที่ได้่ไดรรับับการตี
การตีพพิมิมพ์พในวารสารวิ
ในวารสารวิชชาการระดั
าการระดับบนานาชาติ
นานาชาติ หมายถึ
หมายถึงง บทความจากผลงาน
บทความจาก
วิจผลงานวิ
ัยที่ได้รับจการตี
พ
ิ
ม
พ์
ใ
นวารสารวิ
ช
าการ
(Journal)
ที
่
ป
รากฏในฐานข้
อ
มู
ล
สากล
ได้
ลการ
ัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขแอก่มูลฐานข้
สากลอมูได
แก
จัฐานข
ดอันดัอบมูวารสาร
SJR
(SCImago
Journal
Rank
:
www.scimagoir.com)
หรื
อ
ฐานข้
อ
มู
ล
ISI
Web
ลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagoir.com) หรือ
ofฐานข
Science
(Science
Index(Science
Expand, Citation
Social Sciences
Citation index,
and
อมูล ISI
Web Citation
of Science
Index Expand,
Social Art
Sciences
Humanities
CitationArtIndex)
อฐานข้อมูล Scopus
อวารสารวิหรืชอาการระดั
Citation index,
and หรืHumanities
CitationหรืIndex)
ฐานขอมูบลนานาชาติ
Scopusตาม
หรือ
ประกาศของ
สมศ.
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2555

ารคํานวณ
วิวิธีกธีการคำนวณ
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
หมายเหตุ นับตามปที่ไดรับการตีพิมพเทานั้น

X 100

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก
0.25
0.50

ระดับคุณภาพงานวิจัย
- มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(proceedings)
0.75
- มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
1.00
- มีการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก
ระดับคุณภาพงานสรางสรรค*
0.125
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 

Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาพอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 

5 ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จำเป็น
ต้องไปแสดงในต่างประเทศ
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ
ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จำนวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติราย
ปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนักของ
บทความวิจัยแต่ละชิ้น
2. จำนวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วย
งานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ำ
หนักของการเผยแพร่ผลงานแต่ละชิ้น
3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
   			 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 4)
คำอธิบาย
ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพ
ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางความคิด ความสามารถด้านการคิด
เชิงวิพากษ์ การนำเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนัก
วิชาชีพขั้นสูง
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งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่
62
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานหรือคณะกรรมการ จัด
ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
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งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยใน
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ทีม่ กี องบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัด
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดั บนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือ
ประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็น
คณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25
ผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25
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- มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ /ระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.
- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com)
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในป
ลาสุดใน subject category ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพใ นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East
อาเซียน Asian
หมายถึNations)
ง สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชี
นออกเฉี
East
มี 10 ประเทศ
ไดแกยตะวั
บูรไน
กัมพูยชงใต้
า อิน(Association
โดนีเซีย สปป of.ลาวSouth
มาเลเซี
ย
Asian
Nations)
มี
10
ประเทศ
ได้
แ
ก่
  
บู
ร
ไน  กั
ม
พู
ช
า  อิ
น
โดนี
เ
ซี
ย
  สปป.ลาว  มาเลเซี
ย
พม่
า  
พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม
ฟิลใิปนระดั
ปินส์บสิความร
งคโปร์วไทย
การเผยแพร
มมือและเวี
ระหวยาดนาม
งประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับ
การเผยแพร่
ใ
นระดั
บ
ความร่
ว
มมื
อ
ระหว่
างประเทศ   เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น
ประเทศอื
การเผยแพร
ในระดับ่นภูมิภาพอาเซียนเปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10ประเทศ (อยางนอย
การเผยแพร่
ในระดับหมายถึ
ภูมิภาพอาเซี
ยน  เป็นการเผยแพร่
ยน  10ประเทศ  (อย่
5 ประเทศ
ง นับรวมประเทศไทยด
วย)เฉพาะในกลุ
และการให่มอาเซี
คะแนนตามแหล
งเผยแพรางน้อย  
หมายถึง  างประเทศ
นับรวมประเทศไทยด้วย)   และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
ไม5  
จําเปประเทศ  
นตองไปแสดงในต
จำเป็
นต้อบงไปแสดงในต่
การเผยแพร
ในระดั
นานาชาติ เปางประเทศ
นการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ(อยางนอย 5 ประเทศ
ที่ไมไดใอนระดั
ยูในกลุบมนานาชาติ
อาเซียน) เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย   5  
การเผยแพร่
ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จำนวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา  
พร้อมชื่อเจ้าของบทความ  ชื่อวิทยานิพนธ์   ปีที่ตีพิม64
พ์   ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการที่ตีพิมพ์ค่าน้ำหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น
2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

ตัวบงชี้ 2.13 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.ตัวบงชี้ 14)
ตัวบ่งชี้ 2.13 การพัฒนาคณาจารย์  (สมศ.ตัวบ่งชี้ 14)
คําอธิบาย
บาย
คำอธิ
ภาพของคณาจารยเป็เปนนปัปจจจัจัยยสำคั
สําคัญญทีที่ส่ส่งงผลต่
ผลตออคุคุณณภาพของผู
ภาพของผู้เรีเรียยน  
น รวมทั
รวมทั้งพิ้งพิจารณาจาก
จารณาจาก
คุคุณณภาพของคณาจารย์
ความสําเร็จจของสถานศึ
ของสถานศึกกษาในการส่
ษาในการสงงเสริ
เสริมม   สนั
อาจารย
ความสำเร็
สนับบสนุ
สนุนนการพั
การพัฒฒนาคุ
นาคุณณภาพอาจารย
ภาพอาจารย์  เพืเพื่อให
่อให้
อาจารย์
ติ
ด
ตามความก
า
วหน
า
ทางวิ
ช
าการอย
า
งต
อ
เนื
อ
่
ง
อั
น
จะทํ
า
ให
ส
ถานศึ
ก
ษาสามารถแข
ง
ขั
น
ได
ใ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   อันจะทำให้สถานศึกษาสามารถแข่งขันได้ในระดั
นระดับบ
สากล ณคุณภาพอาจารย์
ภาพอาจารย
ิจารณาจากคุ
ิและตําแหน
งทางวิ
ชาการ
สากล  คุ
พิจพารณาจากคุ
ณวุณฒวุิแฒละตำแหน่
งทางวิ
ชาการ
เกณฑการพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณา
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้
กำหนดค่าน้ำหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้
ตําแหนงทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0
1
3
6

2
3
5
8

5
6
8
10

วิธีการคํานวณ
คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณดังนี้
ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา

่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จำนวนและรายชื่ออาจารย์ประจำทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา
2. นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง  และที่ลาศึกษาต่อ  โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดง
วุฒิการศึกษา  และตำแหน่งทางวิชาการ
หมายเหตุ  	 การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
		 -คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ  ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ  
สกอ.และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบ

องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ

การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่ง
สถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2)
การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดำเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สำ นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. 	 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. 	 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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7. 	 มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. 	 มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จำนวน  2  ตัวบ่งชี้ คือ
3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 	ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 		

: 	 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ชนิดของตัวบ่งชี้ 		

: 	 กระบวนการ
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คำอธิ
มศึกษาควรจั
บริการด้ดาบริ
นต่กาารด
งๆ าให้นตนาักงๆ
ศึให
กษาและศิ
ษย์เก่าอย่
คําอธิบายตั
บายตัวบ่วงบชีง้ 	ชี้ : 	 สถาบั
: นอุดสถาบั
นอุดมศึกดษาควรจั
นักศึกษาและศิ
ษยาเกง า
ครบถ้
วน โดยเฉพาะในกิ
จกรรมต่จอกรรมต
ไปนี้ (1)อไปนี
การบริ
านการแนะแนวและการให้
คำปรึกษาคทัําปรึ
้งด้กานษา
อยางครบถ
วน โดยเฉพาะในกิ
้ (1)การด้
การบริ
การดานการแนะแนวและการให
วิชทัาการและการใช้
ชีวิต (2) ชการบริ
ารด้านข้
อมูลาข่นขาวสารที
นประโยชน์
ต่อนักศึกตษาและศิ
ษย์เก่า เช่ษนยเกา
้งดานวิชาการและการใช
ีวิต(2) กการบริ
การด
อมูลขา่เป็วสารที
่เปนประโยชน
อนักศึกษาและศิ
ทุเช
นกูน้ยืมทุการศึ
ษา แหล่
นการศึ
ารจัดหางาน
งข้อแหล
มูลการฝึ
วิชาชีพ
นกูยืมกการศึ
กษางทุแหล
งทุนกษาต่
การศึอกการบริ
ษาตอ กการบริ
การจัดแหล่
หางาน
งขอมูกประสบการณ์
ลการฝกประสบการณ
ข้อวิชมูาชี
ลข่พาวสารความเคลื
่อนไหวในและนอกสถาบั
นที่จำเป็นแก่
ย์เก่า และ
ขอมูลขาวสารความเคลื
่อนไหวในและนอกสถาบั
นทีน่จักําศึเปกนษาและ
แกนักศึศิกษษาและ
ศิษย(3)
เกา การจั
และ ด(3)
โครงการเพื
่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาชีทพางวิ
แก่นชักาชีศึกพษาและศิ
ย์เก่าในรูษปยแบบต่
างปๆแบบตาง ๆ
การจัดโครงการเพื
่อพัฒนาประสบการณ
แกนักศึกษษาและศิ
เกาในรู
เกณฑ์
เกณฑมาตรฐาน 		
มาตรฐาน : :
1. 	
ารจัดดบริ
บริกการให
ารให้คําำปรึ
1. มีมีกการจั
ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
าการและแนะแนวการใชชชีววี ิติตแก่
แกนนักักศึศึกกษาษา
2. 	
ารจัดดบริ
บริกการข
ารข้อมูลขข่าวสารที่เป็ปนประโยชน์
2. มีมีกการจั
ประโยชนตต่ออนันักกศึศึกกษา
ษา
3. 	
ารจัดดกิกิจจกรรมเพื
กรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ
นาประสบการณ์ทางวิ
3. มีมีกการจั
างวิชชาการและวิ
าการและวิชชาชีาชีพพแก่
แกนนักักศึศึกกษาษา
4. 	
ารจัดดบริ
บริกการข
ารข้อมูลขข่าวสารที่เป็ปนประโยชน์
4. มีมีกการจั
ประโยชนตต่ออศิศิษษย์ยเเก่กาา
5. มีมีกการจั
ละประสบการณใให้หศศิษิษย์ยเเก่กาา
5. 	
ารจัดดกิกิจจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้แ ละประสบการณ์
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให
3.51จาก
จาก
6. 	
ภาพของการให้บบริริกการในข
ารในข้ออ 1 –– 33 ทุทุกกข้ขออไม่ไมตต่ำ่ํากว่กวาา 3.51
คะแนนเต็ม ม5 5
คะแนนเต็
7. มีกมีารนำผลการประเมิ
การนําผลการประเมิ
ณภาพของการให
การมาใช
ลในการพัฒฒนาการจั
นาการด
7. 	
นคุนณคุภาพของการให้
บริบกริารมาใช้
เป็เนปข้นอขมูอลมูในการพั
บริก่สารที
่สนองความต
องการของนั
กศึกษา
บริจักดารที
นองความต้
องการของนั
กศึกษา

เกณฑการประเมิ
การประเมิ
เกณฑ์
นน : :
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ
ตัวบงชี้ที่ 3.2

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ
:

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 		

: 	 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ 		

: 	 กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้	 	 : 	 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบัน
และโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์
ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1)
คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์ก67
รวิชาชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์
เกณฑมาตรฐาน 		
มาตรฐาน : :
1. 	
สถาบันนจัจัดดทํทำแผนการจั
1. สถาบั
าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักกศึศึกกษาที
ษาที่ส่ส่งงเสริ
เสริมมผลการเรี
ผลการเรียยนรูนรู้ตตามกรอบ
ามกรอบ
มาตรฐานคุ
ณ
วุ
ฒ
ร
ิ
ะดั
บ
อุ
ด
มศึ
ก
ษาแห่
ง
ชาติ
ท
ก
ุ
ด้
า
น
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2. 	
กรรมให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุคุณณภาพการศึ
2. มีมีกกิจิจกรรมให
ภาพการศึกกษาแก่
ษาแกนนักักศึศึกกษาษา
3. 	
ารส่งงเสริ
เสริมให
ให้นักศึกษานํ
ษานำความรู
3. มีมีกการส
าความรู้ด ้า นการประกั
นการประกันนคุคุณณภาพไปใช้
ภาพไปใชในการจั
ในการจัดดกิกิจจกรรมที
กรรมที่ ่
ดำเนิ
งน้อย 22 ประเภท
ประเภท
ดําเนินนการโดยนั
การโดยนักกศึศึกกษาอย่
ษาอยาางน้
งนออยย 55 ประเภทสำหรั
ประเภทสําหรับบระดั
ระดับบปริ
ปริญญญาตรี
ญาตรี และอย่
และอยางน
สําหรับระดั
บระดับบับณบัณ
กษาจากกิ
จากกิ
จกรรมต
อไปนี
สำหรั
ฑิตฑิศึตกศึษา
จกรรมต่
อไปนี
้ ้
จกรรมวิ
ชาการที
่สงเสริ
ลักษณะบั
่พึงประสงค
		 - 	 กิ-จกิกรรมวิ
ชาการที
่ส่งเสริ
มคุณมคุลัณ
กษณะบั
ณฑิณ
ตทีฑิ่พตึงทีประสงค์
จกรรมกี
ฬาหรื
อการส
สุขภาพ
		 - 	 กิ-จกิกรรมกี
ฬาหรื
อการส่
งเสริงเสริ
มสุขมภาพ
จกรรมบําญเพ็ประโยชน์
ญประโยชน
รักษาสิ
่งแวดล
		 - 	 กิ-จกิกรรมบำเพ็
หรือหรัรืกอษาสิ
่งแวดล้
อม อม
จกรรมเสริ
ณธรรมและจริ
ยธรรม
		 - 	 กิ-จกิกรรมเสริ
มสร้มาสร
งคุาณงคุธรรมและจริ
ยธรรม
จกรรมส
ศิลปะและวั
ฒนธรรม
		 - 	 กิ-จกิกรรมส่
งเสริงเสริ
มศิลมปะและวั
ฒนธรรม
4. มีกมีารสนั
การสนั
บสนุ
นใหนักนศึักกศึษาสร้
กษาสรางเครื
างเครืออข่ขาายพั
ยพัฒฒนาคุ
นาคุณณภาพภายในสถาบั
ภาพภายในสถาบันนและระหว
4. 	
บสนุ
นให้
และระหว่าางง
สถาบัน นและมี
และมี
ิจกรรมร
วมกั
สถาบั
กิจกกรรมร่
วมกั
นน
5. มีมีกการประเมิ
าเร็จจตามวั
ตามวัตตถุถุปประสงค์
ระสงคขของแผนการจั
องแผนการจัดดกิกิจจกรรมพั
กรรมพัฒฒนานั
นานักกศึศึกกษาษา
5. 	
ารประเมินนความสํ
ความสำเร็
6. มีมีกการนํ
าผลการประเมินนไปปรั
ปรุงงแผนหรื
แผนหรืออปรั
ปรับบปรุ
ปรุงงการจั
การจัดดกิกิจจกรรมเพื
กรรมเพื่อ่อพัพัฒฒนานั
นานักกศึศึกกษาษา
6. 	
ารนำผลการประเมิ
ไปปรับบปรุ

เกณฑการประเมิ
การประเมิ
เกณฑ์
น น: :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
องคประกอบที่ 4 การวิจัย

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ
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ประจำปีการศึกษา 2555

องค์ประกอบที่  4  การวิจัย
หลักการ

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วน
หนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดำเนินการในพันธกิจด้านนี้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่
สำคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจยั มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้
สามารถดำเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอืน่ ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจยั มีคณ
ุ ภาพ มีประโยชน์
สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
2. 	 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. 	 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. 	 มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553สำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. 	 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
6. 	 แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้  จำนวน  6  ตัวบ่งชี้  คือ
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.2 	ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.3 	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
4.4 	งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4.5 	งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
4.6 	ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 		

: 	 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้ 		

: กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 	 : 	 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถ
ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย
การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. 	 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของสถาบัน และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
2. 	 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
3. 	 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ
วิจัยแก่อาจารย์ประจำและนักวิจัย
4. 	 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5. 	 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้
		 - 	 ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
		 - 	 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
		 - 	 สิ่ ง อำนวยความสะดวกหรื อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ในการวิ จั ย ฯ เช่ น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
		 - 	 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
6. 	 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. 	 มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถาบัน
8. 	 มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
จากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดำเนินการตาม
ระบบที่กำหนด  

ของสถาบัน
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือ
จากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิคู่น่มือและสั
และดํกษาภายใน
าเนินการตาม
การประกังนคม
คุณภาพการศึ
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เกณฑการประเมิ
การประเมิน 	น : :
เกณฑ์
1.1.เกณฑ์
่ม มข ข
เกณฑเฉพาะสถาบั
เฉพาะสถาบันกลุ
นกลุ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ 4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
ครบ 7 ขอตาม
เกณฑทั่วไปและ
เกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม

ตัตัวบ่วบงชีง้ทชีี่้ท4.2 		
ี่ 4.2

: 	 ระบบและกลไกการจั
ดการความรู
้จากงานวิจจัยากงานวิ
หรืองานสร้
างสรรค์
:
ระบบและกลไกการจั
ดการความรู
จัยหรื
องาน
สรางสรรค
ชนิดของตัวบ่งชี้ 		 : 	 กระบวนการ
ชนิดของตัวบงชี้
:
กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 	 : การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไป
าอธิบายตัวนับกงศึชีก้ ษา วงการวิ
: ชาการการบริ
ารจัดการความรู
จากผลงานวิ
จัยหรืองานสร
ยังคํคณาจารย์
หน่วหยงานทั
้งภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนชุ
มชนเป้าางสรรค
หมายที่จเพืะ ่อ
เผยแพรไปยั
งคณาจารย
ชาการญสำหรั
หนวบยงานทั
้งภาครั
และเอกชน
นำผลการวิ
จัยไปใช้
ประโยชน์นักเป็ศึกนษา
เรื่องทีวงการวิ
่มีความสำคั
ทุกสถาบั
นอุดฐมศึ
กษา ดังนั้นตลอดจนชุ
สถาบันต้มอชน
ง
เป
า
หมายที
จ
่
ะนํ
า
ผลการวิ
จ
ย
ั
ไปใช
ป
ระโยชน
เป
น
เรื
อ
่
งที
ม
่
ค
ี
วามสํ
า
คั
ญ
สํ
า
หรั
บ
ทุ
ก
สถาบั
น
อุ
ด
มศึ
ก
ษา
จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจาก
ดังนัจ้นัยหรืสถาบั
นตอางจั
ดระบบส
งเสริมสนับสนุ
่ยนเรี่อถืยอนรูได้ใน
งานวิ
องานสร้
งสรรค์
อย่างเหมาะสมกั
บผูน้ใให
ช้แมต่ีกลารรวบรวม
ะกลุ่ม โดยสิ่งเผยแพร
ที่เผยแพร่และแลกเปลี
ต้องมีคุณภาพเชื
ทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม
โดยสิ่งที่
และรวดเร็วทันเหตุการณ์
เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. 	 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
3. 	 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ
2  สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. 	 มีการนำผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
5. 	 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้
ประโยชน์ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ก
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ประโยชนารศึและดํ
าเนินการตามระบบที่กําหนด
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Chom
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เกณฑการประเมิน
:
เกณฑ์การประเมิน 	 :
1. เกณฑทั่วไป
1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 		 : 	 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
ตัวบงชี้ที่ 4.3
:
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
					 และนักวิจประจํ
ัย าและนักวิจัย
ชนิชนิดของตั
ดของตัวบ่วงบชีง้ 		ชี้

: ปั: จจัยนำเข้ปาจจัยนําเขา

คำอธิ
สนุนมให้
ดการผลิ
จัยตหรืงานวิ
องานสร้
คําอธิบายตั
บายตัวบ่วงบชีง้ 	ชี้ : 	 ปั: จจัยสำคัปญจทีจั่สย่งสํเสริ
าคัญมสนั
ที่สบงเสริ
สนัเบกิสนุ
นใหเกิตดงานวิ
การผลิ
จัยหรืางสรรค์
องาน
ในสถาบั
นอุดในสถาบั
มศึกษานคือุอดมศึ
เงินกสนั
งานสร้
งนั้นองานสร
สถาบัานงสรรค
อุดมศึกษาจึงต้ดัองนัง ้น
สรางสรรค
ษา บสนุนงานวิ
คือ จัยหรื
เงินอสนั
บสนุานงสรรค์
งานวิจัยดัหรื
จัดสถาบั
สรรเงินนอุจากภายในสถาบั
บั จากภายนอกสถาบั
นเพือ่ ่ไดสนัรับบจากภายนอกสถาบั
สนุนการทำวิจยั หรือนงานสร้
งสรรค์
ดมศึกษาจึงตองจันดและที
สรรเงิไ่ ด้นรจากภายในสถาบั
นและที
เพื่อ าสนั
บสนุน
อย่การทํ
างมีปาระสิ
นของสถาบัน อมและจุดเนนของสถาบัน
วิจัยทหรืธิภอาพตามสภาพแวดล้
งานสรางสรรคอยามีองปมและจุ
ระสิทดธิภเน้าพตามสภาพแวดล
					 นอกจากนันอกจากนั
้นเงินทุนวิ้นจเงิัยนหรื
งสรรค์าทงสรรค
ี่สถาบัทนี่สได้ถาบั
รับนจากแหล่
ทุนอวิงานสร้
จัยหรือางานสร
ไดรับจากงทุน
ภายนอกยั
เป็นตัวบ่งชีงเป
้ที่สนำคั
จัยของสถาบั
ที่อยู่ใน
แหลงทุนงภายนอกยั
ตัวญบงทีชี่แ้ทสดงถึ
ี่สําคัญงศักยภาพด้
ที่แสดงถึานการวิ
งศักยภาพด
านการวินจัยโดยเฉพาะสถาบั
ของสถาบัน นโดยเฉพาะ
กลุสถาบั
่มที่เน้นนทีการวิ
จัย มที่เนนการวิจัย
่อยูในกลุ
เกณฑ์การประเมิน 	 : โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5
1. 	 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
		 1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
		 1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
		 1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน

สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึน้ ไปตอคน
สถาบันที่กําหนดให1.3
เปนคะแนนเต็
ม ช5ามนุ
= 50,000
บาทขึ
น้ ไปต
อคน
กลุมสาขาวิ
ษยศาสตร
และสั
งคมศาสตร
1.3 กลุจํามนวนเงิ
สาขาวินชสนัามนุ
ละสั
งคมศาสตร
บสนุษนยศาสตร
งานวิจัยแหรื
องานสร
างสรรคจคูากภายในและภายนอก
่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 83
จํ
า
นวนเงิ
น
สนั
บ
สนุ
น
งานวิ
จ
ย
ั
หรื
อ
งานสร
า
งสรรค
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สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน
สูตรการคํานวณ
:
สูตรการคำนวณ 		
:
สูตรการคํ
า1.นวณ
:
คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
1.
คํ
านวณจํ
านวนเงิ
นสนักวินบจสนั
สนุ
งานวิ
จัยหรืจอัยงานสร
างสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบั
น น
1.
คำนวณจำนวนเงิ
บนสนุ
นางานวิ
หรืองานสร้
างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบั
ตอจํานวนอาจารย
ประจํ
าและนั
ัยประจํ
ตอจํต่าอนวนอาจารย
ประจํ
าและนักวิจกัยวิจประจํ
า
จำนวนอาจารย์
ประจำและนั
ัยประจำ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนเงิ
นสนันบสนัสนุบนสนุงานวิ
จัยฯจัย=ฯ = จําจํนวนเงิ
นสนับสนุประจํ
นงานวิ
จัยฯจากภายในและภายนอก
จำนวนเงิ
นงานวิ
านวนอาจารย
าและนั
กวิจัยประจํา
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

2.2.แปลงจํ
านวนเงินที่คนําทีนวณได
ในขใอนข้1อเที1ยเทีบกัยบกั
บคะแนนเต็
ม 5ม 5
แปลงจำนวนเงิ
่คำนวณได้
บคะแนนเต็
2.
แปลงจํ
า
นวนเงิ
น
ที
ค
่
า
ํ
นวณได
ใ
นข
อ
1
เที
ย
บกั
บ
คะแนนเต็
ม
5
คะแนนที่ได =

คะแนนที
คะแนนที
่ได =่ได้ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก x 5
จําจํนวนเงิ
x ม5 5
านวนเงินนสนัสนับบสนุสนุนนงานวิ
งานวิจัยจัยฯจากภายในและภายนอก
ฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
คะแนนที
่ได้ในระดั
บคณะวิ
ชา = ค่าเฉลี
่ยของคะแนนที
่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
สรุ1.ป1. 	
คะแนนที
นระดั
คณะวิ
บสถาบั
น ่ไดของทุ
คะแนนที
่ไ่ไดดใในระดั
บบคณะวิ
ชชา=าและระดั
คาเฉลี่ยของคะแนนที
กกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
2. 	 คะแนนที
่ได้ในระดั
บสถาบั
นาเฉลี
= ค่่ยาเฉลี
่ยของคะแนนที
่ได้ขกองทุ
กมคณะวิ
ชชาในสถาบั
น
1.2.คะแนนที
ไ
่
ด
ใ
นระดั
บ
คณะวิ
ช
า
=
ค
ของคะแนนที
ไ
่
ด
ข
องทุ
สาขาวิ
าในคณะวิ
คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุคณะวิ
ชาในสถาบั
น ชา
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ: :
หมายเหตุ
จำนวนอาจารย์
และนั
จัยประจำ
ับตามปี
การศึ
และนั
บเฉพาะที
ิงานจริ
หมายเหตุ1.: 1.จํานวนอาจารย
และนั
กวิจกัยวิประจํ
า ใหนให้ับนตามป
การศึ
กษากษาและนั
บเฉพาะที
่ปฏิ่ปบฏิัตบิงัตานจริ
งง
จํลาาศึ
นวนอาจารย
ับ1.รวมผู
้ลาศึกษาต
กษาต่อ อ และนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง
ไมไม่
นับนรวมผู
ไมนับรวมผู2.ล2. 	
าศึกใหษาต
ให้นนับอับจําจำนวนเงิ
ีการลงนามในสั
ญญารั
นในปี
การศึ
กษาหรื
ปีงบประมาณหรื
นวน เงินนทีที่มีก่มารลงนามในสั
ญญารั
บทุบนทุในป
การศึ
กษาหรื
อปงอบประมาณหรื
อ อ  
นใชับใจช่จํําจานวนเงิ
นวน เงินนนทีทีที่เบิ่ม่เบิีกกการลงนามในสั
ๆไมไม่
ำนวนเงิ
ยจริงง ญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือ
ปปปีฏิปทฏิินท2.นัิน้นนัๆ้นให
จจ่าายจริ
ปปฏิทินนั้นๆ3. 	
ไมใชกรณี
จํานวนเงิ
่เบิกจายจริงงสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน
ที่มีหลันกทีฐานการแบ่
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ
กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
4. 	 การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนาม
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สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 5)
คำอธิบาย
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจำนวน
ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
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ในกรณีที่บทความวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ร่วมกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะ
นับได้เมื่ออาจารย์เป็นเจ้าของโครงการวิจัยนั้น
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการ จัด
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ทีม่ กี องบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัด
ประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้
รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงาน
วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: ผิดพลาด! การอ้างอิงการเชื่อมโยงหลายมิติไม่
ถูกต้องฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences
Citation Index, Art and Humanities Citation
73 Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
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0.75
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นั้นถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject
category ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
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category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระ ดับนานาชาติที่มีชื่อ
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- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการรับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
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ในระดับภูวมมมื
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ประเทศอื่น- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ
1.00
ประเทศอื่น
*องคประกอบของคณะกรรมการไม
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การเผยแพร่
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การเผยแพร
เฉพาะในกลุ
มอาเซี
 ย่มนอาเซี
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างประเทศ
จําเปต้นงอตสมาคมประชาชาติ
องไปแสดงในต
างประเทศ
อาเซียน ไมหมายถึ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East
การเผยแพร่
ใ
นระดั
บ
นานาชาติ
เป็เปนนการเผยแพร่
บทุบกเทุซีประเทศ
างน้ามาเลเซี
องนย อ5ย ประเทศ
Asian Nations)
มี 10 ประเทศ
ได
แก บูรไนที่เทปิกัี่เดปมกว้
ชางสำหรั
าางสํอิานหรั
โดนี
สปป(อย่
.ลาว
ย5
การเผยแพร
ในระดับนานาชาติ
การเผยแพร
ดพูกว
กยประเทศ
(อย
ทีฟ่ไลม่ิปไปด้อนยูส่ใ่ไนกลุ
ยน)มและเวี
พมา ประเทศที
สิมงไดคโปร
ไทย
อ่มยูอาเซี
ในกลุ
อาเซียยน)ดนาม
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับ
วิวิธธประเทศอื
ีกีการคำนวณ
่น
ารคํานวณ
ผลรวมถ
งน้ําหนักยของงานวิ
จัยหรืองานสร
างสรรคมอาเซี
รือประเทศ
เผยแพร (อยางนอย
การเผยแพรในระดั
บภูมิภวาพอาเซี
นเปนการเผยแพร
เฉพาะในกลุ
 ที่ตีพิมยนพห10
5 ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรx 100
จํานวนอาจารย
ไมจําเปนตองไปแสดงในต
างประเทศประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
ดังนี้

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
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เกณฑการใหคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา
ดังนี้ ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
กลุมสาขาวิชา
5 คะแนน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
20
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
20
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
10
การคิดคะแนนระดับคณะ ให้ใหนนำคะแนนที
าเฉลี
่ย ่ยและการ
การคิ
ําคะแนนที่ค่คิดิดได้ไดขของแต่
องแตลละกลุ
ะกลุ่มสาขาวิ
มสาขาวิชามาหาค่
ชามาหาค
าเฉลี
และ
คิดคะแนนระดั
บสถาบั
นให้นำคะแนนที
่คิดได้่คใิดนแต่
ะคณะมาหาค่
าเฉลี่ยาเฉลี่ย
การคิ
ดคะแนนระดั
บสถาบั
ใหนําคะแนนที
ไดใลนแต
ละคณะมาหาค

ขข้อมูลประกอบการพิจารณา
1.1. จํจำนวนและรายชื
านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ละนานาชาติททั้งั้งหมด
หมด ของอาจารย์
ของอาจารยปประจำและ
ระจํา
และนั
จัยประจํทั้งาทีทั่ป้งฏิทีบ่ปัตฏิิงบานจริ
ัติงานจริ
งและลาศึ
อตามป
กษาหรื
ที่ตบรงกั
นักวิจกัยวิประจำ
งและลาศึ
กษาต่กษาต
อตามปี
การศึกการศึ
ษาหรื
อปีปอฏิปทปินฏิทีท่ตินรงกั
   ปีบการศึกษา
ปพร้การศึ
อมชื่อเจาของบทความ
ที่ตีพิมพ ชือ่ รายงานสื
วารสารหรืบเนื
อรายงานสื
บเนื่องจากการประชุ
ม าน้ำ
อมชืก่อษาพร
เจ้าของบทความ
ปีที่ตีพิมพ์ ชืป่อวารสารหรื
่องจากการประชุ
มวิชาการ และค่
วิหนั
ชาการ
และค
าน้ําหนักของแต
กของแต่
ละบทความวิ
จัย ละบทความวิจัย
2.2. จํจำนวนและรายชื
านวนและรายชื่อ่อผลงานสร
ผลงานสร้าางสรรค
งสรรค์ทที่เี่เผยแพร
ผยแพร่ใในระดั
นระดับบชาติ
ชาติหหรืรืออระดั
ระดับบนานาชาติ
นานาชาติททั้งั้งหมด
หมด
ของอาจารย
าและนักกวิวิจจัยัยประจำ
ประจํา ทัทั้ง้งทีที่ป่ปฏิฏิบัตบัิงตานจริ
ิงานจริ
งและลาศึ
กษาต
อมชื
าของผลงานปีที่
ของอาจารย์ปประจํ
ระจำและนั
งและลาศึ
กษาต่
อ อพร้พร
อมชื
่อเจ้่อาเจของผลงาน
ปเผยแพร่
ที่เผยแพรชื่อชืสถานที
่อสถานที
อประเทศที่เผยแพร่
่เผยแพรและระบุ
และระบุรูปรูปแบบของการเผยแพร่
แบบของการเผยแพรพพร้อรมหลั
อม กฐาน
่ จั่งจัหวังหวั
ด ดหรืหรือประเทศที
หลั
กฐาน
าน้ําหนัลกะผลงานสร้
ของแตละผลงานสร
และค่
าน้ำและค
หนักของแต่
างสรรค์ างสรรค
3.3. หลั
เจาาของโครงการวิ
ของโครงการวิจจัยัย
หลักกฐานแสดงความเป
ฐานแสดงความเป็นนเจ้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 6)
คำอธิบาย
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีประโยชน์สู่การนำไปใช้จากการเปรียบเทียบจำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่นำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นำไป
ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง
สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่ม
เป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตาม
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วัตถุประสงค์และ/หรือ ได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการ
นำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หรือบริการที่จัดให้แก่บุคคลภายนอก เช่น โรงพยาบาล
ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้
1. 	 การใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง สาธารณะ เช่ น ผลงานวิ จั ย ที่ น ำไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่
สาธารณชนในเรื่องต่าง ๆ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์
ด้านสาธารณสุขด้านการบริหารจัดการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถชี วี ติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น
2. 	 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนำไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกำหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กร หรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
3. 	 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่ง
ประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
4. 	 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ
จิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นำไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและ
การประเมินไว้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง
หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนำงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการ
76 กษา พร้อมทั้งระบุผลของการนำงานวิจัยหรือ
รับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

วิวิธธีกีการคํ
านวณ
ารคำนวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

x

100

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา
ขอมูลที่ตองการ
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชใหเกิดประโยชน ของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้อมูลที่ต้องการ
1. 	 จำนวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์
ประจำและนักวิจัยประจำ โดยนับรวมผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดำเนินการเสร็จ
ปีที่นำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย  
ตามแนวทางดังต่อไปนี้
	 	 - 	 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สาธารณชนในเรื่องต่าง ๆ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์
ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
	 	 - 	 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนำ
ไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกำหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กร หรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
		 - 	 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
		 - 	 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยก
ระดับจิตใจก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นำไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการ
ศึกษาและการประเมินไว้
2. 	 จำนวนอาจารย์ ป ระจำและนั ก วิ จั ย ประจำทั้ ง หมดในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา โดยนั บ รวม
อาจารย์และนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.6		 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 7)	
คำอธิบาย
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
วิจัย การปฏิบัติจริงและได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตำรา หรือหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า
ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ตำรา (Textbook) หรือ
หนังสือ (Book) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 - บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้
ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัด
ทำในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน
		 - ตำรา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนอง
เนือ้ หาทัง้ หมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึง่ ของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
		 - หนังสือ หมายถึง เอกสารวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้
อ่านทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือต้องนำมาประกอบการเรียนการ
สอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการ
ที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
กำหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่าน้ำหนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25

-  บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

0.50

-  บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

0.75

-  ตำราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
   สถานศึกษากำหนด

1.00

-  ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา  

   ตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตำราหรือหนังสือที่มี
   คุณภาพสูง มีผทู้ รงคุณวุฒติ รวจอ่านตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
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วิธีการคำนวณ
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
		

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

x      100

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จำนวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตำรา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มี
คุณภาพของอาจารย์ประจำ โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อม
ชื่อเจ้าของผลงานปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อหน่วย
งานที่รับรองและมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ำหนักของผลงานวิชาการ
แต่ละชิ้น
2. จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่
ลาศึกษาต่อ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
หลักการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้
บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ
ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุม
หรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ
นอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทาง
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการ
ทางวิชาการด้วย
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มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
5.3 ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย
5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
5.5 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 		

: ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้ 		

: กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : 	 การบริการทางวิชาการแก่สงั คมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึง่ ของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันพึงกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้าง
สถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับ
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน 		 :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
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หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสำเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ขอ้ 2 และ ข้อ 3
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 		

: กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้ 		

: 	 กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนอง
ความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
ตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจาก
การให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน 		 :
1. มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3		 ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา
			 การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 8)
คำอธิบาย
การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของ
ชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทำหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้าน
วิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการ
เป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนำความรู้และประสบการณ์มาใช้
พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตำรา หนังสือ รายวิชาหรือ
หลักสูตร เป็นต้น
การนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ
		 1. การพัฒนาการเรียนการสอน
		 2. การพัฒนาการวิจัย
ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จำเป็นต้องมี
ทั้งสองประเภทและผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน
วิธีการคำนวณ
จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ

x      100

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ ๓๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจำได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวล
ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดย
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อาจไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตำรา หรืองานวิจัย ขยายผลนำไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนำไปสู่
การเปิดรายวิชาใหม่
2. โครงการบริหารวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน และ
โครงการวิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหนึ่ง ๆ
จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการ
สอน และการวิจัยก็ได้
3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการ
ประเมินในระดับคณะและระดับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
			 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 9)
คำอธิบาย
โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่
สถาบันจัดขึน้ เพือ่ พัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมือ่ ดำเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ทำให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นำหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดำเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นำหรือสมาชิกของชุมชน
หรือองค์กรได้เรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดำเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้าง
ประโยชน์ ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร
5. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการดำเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
6. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดำเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
7. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้
หมายเหตุ สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินปี 2555 เป็นต้นไป สามารถใช้
โครงการ/กิจกรรมใหม่ที่ปรากฏอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันว่าเป็นโครงการ
/กิจกรรมที่ต่อเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย สมศ. จะพิจารณาให้
คะแนนล่วงหน้า
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5		 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 18)
			 ตัวบ่งชี้ที่ 5.5.1 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็น 1
							 ภายในสถาบัน
			 ตัวบ่งชี้ที่ 5.5.2 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2
							 ภายนอกสถาบัน
คำอธิบาย
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกดำเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคม
ในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความรักชาติ บำรุง
ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม
อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง
ตลอดจนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น
ทั้งนี้ ประเด็นที่ชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคม ที่สถานศึกษาเลือกดำเนินการโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน
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ประเด็นการพิจารณา 5.5.1
1. 	 มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. 	 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
3. 	 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
4. 	 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
5. 	 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ประเด็นการพิจารณา 5.5.2
1. 	 มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. 	 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
3. 	 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน
4. 	 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม
5. 	 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
1
-

2
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

3
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

4
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

5
ปฏิบัติได้
4-5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ดำเนินงานที่มีประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสถานศึกษา มีบทบาทในการชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความสำเร็จของโครงการ
2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาได้ดำเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคมจากการดำเนินงานของโครงการ
5. 	 หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชิตหรือระดับนานาชาติ
หมายเหตุ 1. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริม
			 ของสถาบันก็ได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
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		 2. คณะจะดำเนินการแยกหรือดำเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
		 3. กรณีที่คณะดำเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และ
			 แสดงหลักฐานการดำเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะมีการดำเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะมีการดำเนินงานในประเด็นที่ต่างจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาใน
ระดับคณะ
องค์ประกอบที่ 6

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

หลักการ

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมี
การบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์
สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1			

: ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้ 		

: 	 กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
จุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน 		 :
1. มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
2. มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2		 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 10)
คำอธิบาย
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม
เป็นพันธกิจหลักประการหนึง่ ทีส่ ถานศึกษาพึงตระหนัก ทีจ่ ะต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพือ่
ให้สังคมในสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และ
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เป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจำต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่อง
ที่มั่นคงและยั่งยืน โดยการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
3. มีการดำเนินงานสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม พร้ อ มราย
ละเอียดของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสำเร็จ
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสำเร็จ
เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสำรวจหรือแบบสอบถามหรือแบบ
ประเมินวิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น
5. รายงาน รางวัลทีไ่ ด้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบัน
หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3		 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 11)
คำอธิบาย
ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดย
มีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จำเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการ
พัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ
รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม
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ประเด็นการพิจารณา
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่าง
มีความสุนทรีย์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ปฏิบัติได้
1 ข้อ

2
ปฏิบัติได้
2 ข้อ

3
ปฏิบัติได้
3 ข้อ

4
ปฏิบัติได้
4 ข้อ

5
ปฏิบัติได้
5 ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมที่สถานศึกษาดำเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา
2. โครงการหรือกิจกรรม ที่แสดงรายละเอียดที่กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความ
สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุข
อนามัยและความสวยงาม
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริม
ให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4
หมายเหตุ 1. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
		 2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อสิ่ง
			 แวดล้อม
		 3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
พื้นที่แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
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องค์ประกอบที่ 7 		 การบริหารและการจัดการ
หลักการ

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ใน
การกำกับดูแลการทำงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบ
อนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบ่งชี้ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ
7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 		

: ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้ 		

: 	 กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือสภา
สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มี
ธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนิน
งานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทำให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน 		 :
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน
3. ผู้ บริหารมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้ บ ริ ห ารถ่ า ยทอดความรู้ แ ละส่ ง เสริ ม พั ฒ นาผู้ ร่ ว มงาน เพื่ อ ให้ ส ามารถทำงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
7. สภาสถาบั น ประเมิ น ผลการบริ ห ารงานของสถาบั น และผู้ บ ริ ห ารนำผลการประเมิ น ไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
7 ข้อ
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หมายเหตุ :		 หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 		

: การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้ 		

: กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กำหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้
เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการใน
การบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัด
เก็บความรูก้ ารเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลีย่ นความรูท้ ง้ั ภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน 		 :
1. มีการกำหนดประเด็นความรูแ้ ละเป้าหมายของการจัดการความรูท้ สี่ อดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
2. กำหนดบุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ า หมายที่ จ ะพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 		

: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบ่งชี้ 		

: 	 กระบวนการ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่
สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและ
การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดัง
กล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐาน		 :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้
ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 		

: ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบ่งชี้ 		

: กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและ
ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของ
ตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาด
การณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการ
มีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์เป็นสำคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน 		 :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้
		 - ความเสีย่ งด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่
		 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
		 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
		 - ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน เช่น ความเสีย่ งของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
		 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
		 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
		 - อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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6. มี ก ารนำผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะจากสภาสถาบั น ไปใช้ ใ นการปรั บ แผนหรื อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบัน
ในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือ
ต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ
สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี
หลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีการเสียชีวิตและถูกทำร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากร
ภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่
ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น
3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทำให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง
** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการ
ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น
การไม่เข้าข่ายที่ทำให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสำหรับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดำเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
กำหนดไว้ล่วงหน้า
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.5		 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 12)
คำอธิบาย
สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทสำคัญในการ
กำหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา กำหนดระบบกลไก
และกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและขับเคลื่อนสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน
การประเมินผลความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบันจะมุ่งเน้นการ
ประเมินคุณภาพในการกำหนดทิศทางกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับ
อุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และการดำเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5
ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สภาสถาบันทำพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา
2. สภาสถาบันกำหนดยุทศาสตร์ ทิศทาง กำกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
3. สภาสถาบันทำตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภาสถาบันกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา
5. สภาสถาบันดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่กำหนดในเกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ เป็นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม่ต้องประเมิน
ตัวบ่งชี้ 7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.ตัวบ่งชี้ 13)
คำอธิบาย
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล
สำเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการ
ประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผน
ปฏิบัติการประจำปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกำหนดหรือทบทวนนโยบายการกำกับดูแล
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดำเนินการตามระบบการกำกับดูแลสถาน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึ กการประชุมที่แ สดงให้เ ห็ นว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาได้กำหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินงาน
สำคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ
โดยเฉพาะการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบัน
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถานศึกษาที่กำหนดให้มีระบบการ
ประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งและมีการดำเนินงานตามระบบนั้น
5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
หมายเหตุ 		 1.ระดับสถาบัน ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี
			 2. ระดับคณะ ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี หรือผู้บริหารของหน่วยงานที่เทียบเท่า
คณะที่มีการจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ

การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้
ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย
บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความ
ต้องการใช้เงินเพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถาบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา
ทรัพย์สนิ ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา ค่าใช้จา่ ยทีส่ ถาบันใช้สำหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จำแนกตามกลุม่ สาขา
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รายได้ทงั้ หมดของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้จา่ ย) ดำเนินการทัง้ หมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์
ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่าง
ครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึง
ความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจำปีของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่งชี้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1			

: ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ชนิดของตัวบ่งชี้ 		

: กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 		 : 	 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดัน
แผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน ทั้ง
จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่น ๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำ
รายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้
เกณฑ์มาตรฐาน 		 :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
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3. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย ปีละ 2 ครัง้
5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ :
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะ
สอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับ
การดำเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้
ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดำเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิด
ผลจากนั้นจึงจะกำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่ง
เงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุน
สะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุน
ด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุน
ของการดำเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
7 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 9 		 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 		

: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบ่งชี้		

: 	 กระบวนการ
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คำอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่ง
สถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดำเนินงานของ
สถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบันและ
หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัด ผลสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน
มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
				 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า
สถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 7 หรือ 8 ข้อ
9 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2		 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 15)
คำอธิบาย
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
ระบุไว้ว่า “...“ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถาน
ศึกษา จะดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกำหนด โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ ซึ่งผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของคุณภาพการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนัน้ ในการประเมินตัวบ่งชีน้ ี้
จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องทำการประเมินใหม่
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาโดยต้นสังกัด
หมายเหตุ กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบ
ทุกตัวที่กำหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านกระบวนการ
Muban Chom bueng Rajabhat University
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บทที่ 4

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านกระบวนการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554)
		 1.1 มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันได้กำหนดปรัชญาหรือ
ปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น สถาบันควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพ
การณ์ในปัจจุบันของสถาบันหรือไม่ หากเหมาะสมต้องดำเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในสถาบันและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
		 1.2 หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบันตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป
ควรเป็นการกำหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้
กำหนดร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
		 1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภา
สถาบัน พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและ
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทำตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ
สภาสถาบันและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณา
ปรับแก้ให้สอดคล้อง
		 1.4 มีการจัดตัง้ คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ (strategy) เพือ่ นำสถาบันไปสูค่ วามสำเร็จ
ทีพ่ งึ ประสงค์ ประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์
(objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห์จดุ แข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity)
และภัยคุกคาม (threat) เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน
อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วั ฒ นธรรม วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ส ถาบั น กำหนดควรผ่ า นการประชาพิ จ ารณ์ ร่ ว มกั น จากทั้ ง
ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน
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ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามความมุ่งหวังของสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
		 2.1 มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และ
เป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการกำหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่าง
เป็นทางการ
		 2.2 มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายใน
และมีการมอบหมายอย่างเป็นทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน
การเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
		 3.1 มีการจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฎิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard
		 3.2 มีการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ
การประจำปีทง้ั 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
		 4.1 มีการจัดทำตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ทั้งนี้ ควรจัดทำพร้อมกับ
การจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี
		 4.2 มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนิน
การตามตัวบ่งชี้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย
อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กำหนดร่วมกัน
5. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ
สถาบันควรจัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใช้เป็นแนวทาง การดำเนิน
งานและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม
6. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่และ
ควรมีการรายงานผลการดำเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนำเสนอ แนวทาง
การแก้ไขปรับปรุง
7. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
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มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การดำเนิน
งานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนำผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุม
ผู้บริหารสถาบันและที่ประชุมสภาสถาบันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี
		 8.1 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการ
จัดทำแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
		 8.2 มีการนำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
		 1.1 มีการกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรและกำหนดหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และหลักสูตร
ปรับปรุงคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ
		 1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น ๆ ในตลาด
งานว่ามีมากน้อยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานัน้ ๆ สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติหรือไม่ สถาบันมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ หรือไม่
นอกจากศึกษาความต้องการหรือความจำเป็นแล้ว ควรมีการวิเคราะห์ทรัพยากรของการดำเนินการของ
หลักสูตรใหม่และคำนวณจุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
		 1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชานั้น ๆ ความ
คิดเห็นจากบัณฑิตและผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทำงานเพื่อให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร
		 1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการพิจารณาตามระบบที่สถาบัน
กำหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
		 1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนด และนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันที่
สภาสถาบันอนุมัติ
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
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		 2.1 มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตร โดย
พิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนน้อย
หรือหลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น
		 2.2 เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่านการอนุมัติของคณะ
กรรมการต่างๆ ตามที่สถาบันกำหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และ
เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน
นับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ
3. ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่ง
ชี้กลางที่กำหนดในภาคผนวก ก) สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
		 3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และยังต้อง
ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
		 3.2 มีการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินที่สะท้อนการดำเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใด
ยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการ
บริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากร
สนับสนุน การเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา ความต้องการของตลาด
แรงงาน หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่
กำหนด และรายงานผลการดำเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
		 3.3 สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารหลักสูตรควรทำการศึกษาอย่างละเอียดและ
รอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
และดำเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการรับนักศึกษา
และจัดการเรียนการสอน และดำเนินการขอรับรองตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
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เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
		 4.1 สร้ า งกลไกกำกั บ ดู แ ลให้ ทุ ก หลั ก สู ต รดำเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการ
ศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาค
วิชา หรือคณะวิชาที่มีอยู่ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ
		 4.2 จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กำหนด
อย่างน้อยทุกปีการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดำเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด
		 4.3 มีการกำหนดระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดของแต่ละ
หลักสูตร โดยอาจจัดทำเป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ผลการประเมิน และ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินใน ข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้
และทุกหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผล
การประเมินที่ได้จากข้อ 4 จนทำให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาค
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)
		 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑ์ข้อ 1 และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือ
ภาควิชา ควรมีองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร เพื่อให้ได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและทักษะที่
จำเป็นในการปฏิบัติงานจริงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถออกไปปฏิบัติงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง)
สถาบันที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควรเน้นการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า
ระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควรเน้นการเรียนแผน ก เพื่อให้
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สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก เพื่อ
จูงใจนักศึกษา
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจำนวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
สถาบันที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไม่เพียงแต่เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่
เน้นการวิจัยให้มากกว่าหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่านั้น แต่ต้องดำเนินการให้มีจำนวนนักศึกษาใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั มากพอ เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ ที กั ษะการวิจยั อันจะเป็นประโยชน์ตอ่
การพัฒนาประเทศ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน

1. มี แ ผนการบริ ห ารและการพั ฒ นาคณาจารย์ ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ เทคนิ ค การสอนและ
การวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุม
ข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
		 1.1 ข้อมูลอัตรากำลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคต
อย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน กำหนดอัตรากำลัง
ที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจำ กำหนดแผนการจ้างงาน
และวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมี
การสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน
		 1.2 ข้อมูลจากการสำรวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร ทั้ง
สายอาจารย์และสายสนับสนุน เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากำหนด และ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถ
ประเมินความต้องการนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการทำงาน
เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไปทำงานในด้านอื่นๆ การเข้า
ศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
		 1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
ของสายงาน ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการทำงาน และใช้เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน
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		 1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการ
วางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้ปฏิบัติงาน และของสถาบัน
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผน
ที่กำหนด
		 2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและกำหนดแนวปฏิบัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่กำหนด และเป็นไปตามกรอบ
อัตรากำลังที่สถาบันวางแผนไว้
		 2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยกำหนดให้มีคำอธิบายลักษณะงาน (job
description) การระบุ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตำแหน่ ง (job specification) รวมทั้ ง ความสามารถ(
competencies ) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการทำงาน
และทักษะที่จำเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน
		 2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกำหนด
เส้นทางเดินของตำแหน่งงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า – ออกของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล
		 2.4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดิน
ของตำแหน่งงานที่กำหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง
3. มี ส วั ส ดิ ก ารเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพที่ ดี และสร้ า งขวั ญ และกำลั ง ใจให้ ค ณาจารย์ แ ละ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการ
ทำงาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดแู ลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศ
ของความสุขในการทำงาน
		 3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่าง ๆ เช่น
ช่วยจัดทำเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่นๆ
		 3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่
ได้รบั รางวัลทัง้ ภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศพิเศษเพือ่ เป็นเกียรติ พิจารณาความดีความชอบ
เป็นกรณีพิเศษ
		 3.4 มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้คำแนะนำช่วยเหลือ
และสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ
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		 3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการทำงาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางาน
ร่วมกัน
		 3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจ
เช็คสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกกำลังกาย
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงาน ควรกำหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนำความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือ
พัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
อบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
		 5.1 สถาบันจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝัง
จรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ
		 5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
6. มี ก ารประเมิ น ผลความสำเร็ จ ของแผนการบริ ห ารและการพั ฒ นาคณาจารย์ แ ละ
บุคลากรสนับสนุน
สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้
วัดผลการดำเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของ
สถาบัน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป
7. มี ก ารนำผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารและการพั ฒ นา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
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		 7.1 นำผลการประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
		 7.2 ดำเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามระยะเวลาที่กำหนด
		 7.3 มี ก ารสำรวจความต้ อ งการ และความพึ ง พอใจของคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทุกหลักสูตร
		 1.1 มี ก ารพั ฒ นาระบบและกลไกการจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น และ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่แตกต่าง
และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอน
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง
ชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความ
สัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา
		 1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทำกรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้ง
ฝึกงานและฝึกประสบการณ์
		 1.3 มีการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ในแต่ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสำเร็จเพื่อนำมาปรับปรุงการเรียน การ
สอนให้มีประสิทธิภาพ
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
		 2.1 อาจารย์จัดทำรายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละ
รายวิชาระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
			 - จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จ
สิ้นแล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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			 - ลักษณะและการดำเนินการ เป็นการระบุคำอธิบายรายวิชา จำนวนชั่วโมงการสอน
และการให้คำปรึกษา
			 - การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการอธิบายความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่ง
หวังที่จะพัฒนาผู้เรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่กำหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
			 - แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่
จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือ
เนื้อหานั้นๆ
			 - ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตำราที่ทันสมัยที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอน รวมทัง้ แหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนทีช่ ว่ ยเสริมประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์
เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน
			 - การประเมินและปรับปรุงการดำ เนินการของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการ
เรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของทีมผู้สอน ผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน และจากการสังเกตการณ์ เป็นต้น
		 2.2 อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่
พบผู้เรียน
		 2.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา(
formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative evaluation)
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียน
รู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทำวิจัย
		 3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติการอภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทำกรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงาน
และฝึกประสบการณ์
		 3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการนำความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติ
และมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย การดำเนินการนี้อาจทำโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์
พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นำนักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงาน
หรือสถานที่ภายนอกสถาบัน ให้นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
เป็นต้น
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5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
		 5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนที่ผ่านมา
โดยการทำวิจัยในชั้นเรียนว่าวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร
		 5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์
การจัด การเรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจำ
อย่างต่อเนื่อง
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความ
เหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตำรา และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น นำผลการประเมินความคิดเห็นดัง
กล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการระบุในราย
ละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการนำการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมิน
ผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที่ต่อไปนี้
		 - พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
		 - ติดตาม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาค
การศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอ
การปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น
		 - ดูแลให้การดำเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียน
ปัจจุบัน และผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบ
เวลาที่กำหนดทุกปีการศึกษา
		 - ระบุถึงความจำเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตร ตาม
หลักฐานจากผลการประเมินของผู้เรียน / ของผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา / ของผู้ประเมินอิสระ และ
ของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต

1. มีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกำหนดการศึกษาของ
หลักสูตร
		 1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องสำรวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดย
นำข้อมูลจากการสำรวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
		 1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่จำเป็น และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
โดยคำนึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่นระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติด้วย มีการกำหนดเป็นเป้าหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน และเผยแพร่
ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกันพัฒนานักศึกษา
2. มีการนำผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
		 2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
และนำข้อมูลจากผลการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะ
ประเด็นการกำหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการ
ประเมินผล
		 2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กำหนด เพื่อให้
ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จำเป็นของรายวิชานั้นๆ
อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา และ
ระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้
มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการทำงานจริงได้
		 2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกำกับติดตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มีการประชุม
วิพากษ์การจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการ
ปรับปรุงตนเองจากเพื่อนร่วมงาน
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		 2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้
เรียน เน้นการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้
ขัน้ สูง ใช้วธิ กี ารวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลาย สะท้อนความสามารถในการปฏิบตั งิ าน (performance)
ของผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน
		 2.5 ควรจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม หารื อ ระหว่ า งคณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รในการ
แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และการแก้ปัญหาร่วมกันสำหรับผู้เรียนที่จำเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาเป็นพิเศษ
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทัง้ ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
		 3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือ
ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ
		 3.2 หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อาจมีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์
มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice)
เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
		 4.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้
		 4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายใน
สถาบันหรือนอกสถาบัน
		 4.3 หากเป็นไปได้ อาจมีการกำหนดเป็นเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติทุกปี หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งในระหว่างการศึกษา
		 4.4 ในระดับชั้นเรียน ผู้สอนมีการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้
นักศึกษาส่งผลงานวิชาการให้ที่ประชุมวิชาการต่างๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้ได้
รับการคัดเลือกไปเผยแพร่
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
ศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
		 5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
		 5.2 มีการกำหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
สถาบัน โดยมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลการเรียน หรือ
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ต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วย
งานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1)
		 6.1 มีการเชิญหน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ผู้ใช้บัณฑิต หรือนักวิชาการ
มาให้ความรู้ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นวิจัยที่ต้องการให้นักศึกษาจัดทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์
ประมาณภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่สนองความต้องการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 6.2 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ และมีการพัฒนา
ทักษะการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับช่วงเวลาของการสมัครทุน
		 6.3 สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเสนอข้ อ เสนอโครงการวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ปยั ง หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย
		 6.4 ในการสอบวิทยานิพนธ์ อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นวิจัยของนักศึกษามาร่วมเป็นกรรมการสอบ เพื่อให้รับรู้ผลงานวิจัย และนำผลไปใช้ประโยชน์
		 6.5 มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ หรือจัดทำเป็นข่าว
เพื่อเผยแพร่ตามสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอาจจัดทำบทคัดย่องานวิจัยเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่
ไปยังสถาบันหรือองค์การที่เกี่ยวข้อง หรือนำออกเผยแพร่ในช่วงโอกาสที่กำลังเกิดเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา และสามารถใช้คำตอบจากผลการวิจัยที่นักศึกษาผลิตไปช่วยชี้แนะแนวทาง
การแก้ไขปัญหาได้
		 6.6 มี ก ารจั ด ทำระบบฐานข้ อ มู ล งานวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานนำไปใช้
ประโยชน์ โดยอาจใช้วธิ กี ารสืบค้นการอ้างอิง หรือการสำรวจด้วยแบบสอบถามจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทำบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนำไปตี
พิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง)
		 7.1 ผู้สอนอาจมอบหมายให้นักศึกษาอ่านบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มีการ
วิพากษ์บทความ การสังเคราะห์ความรู้จากบทความวิจัยในรายวิชาต่างๆ
		 7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทำบทความวิจัยเพื่อตี
พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการจัดทำบทความ
		 7.3 อาจมีการตั้งคลินิกให้ความช่วยเหลือในการทำบทความวิจัย รวมทั้งการแปลเป็น
ภาษาต่างประเทศ
		 7.4 สนับสนุนให้นักศึกษาจัดทำบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางส่วน ที่สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ได้ ส่งไปยังวารสารต่างๆ ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์
		 7.5 นำบทความวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์
เผยแพร่มาเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน และมีการวิพากษ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
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ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

1. มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
		 1.1 สถาบันจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพทั้งทางกายและทาง
จิต ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่สถาบันสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามีปัญหา
		 1.2 หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสมคำนึงถึง
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ที่ทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง มีระบบการช่วยเหลือนัก
ศึกษาในความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารย์ทั้งที่เป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผู้สอนหรือ
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการป้องกันปัญหามากกว่า
การแก้ปัญหา
		 1.3 หน่วยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษามีหน่วยให้บริการ
หรือให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาที่ขอ
ใช้บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด่วน (hotline) สำหรับให้คำปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนักศึกษาในกรณีที่
อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ
		 1.4 มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยังโรงพยาบาล
หรือหน่วยให้บริการเฉพาะทางในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของสถาบันที่จะ
ดูแลได้
		 1.5 ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ระดั บ มี ร ะบบการติ ด ตามผลการช่ ว ยเหลื อ หรื อ ให้ ค ำ
แนะนำแก่นักศึกษา จนสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้สำเร็จ
		 1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รบั ผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็นระยะๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน
		 1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษาเพื่อ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
		 1.8 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
		 2.1 สถาบันจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ สำหรับประกาศข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่
ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจำเป็นต้องรู้
		 2.2 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
		 2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
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3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
		 3.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อเป็นแหล่งดูงาน
แหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
แหล่งฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ เพือ่ นำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป
		 3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการดำเนินงานเพื่อฝึกทักษะประสบการณ์การทำงานร่วมกัน
		 3.3 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
		 3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพชีพ
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
		 4.1 สถาบั น มี ฐ านข้ อ มู ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า และมี ก ารจั ด ทำฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เว็ บ ไซต์
จดหมายข่าว ฯลฯ สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน
ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
		 4.2 มี ก ารส่ ง ข่ า วให้ ศิ ษ ย์ เ ก่ า รั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรมทางวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาความรู้ แ ละ
ประสบการณ์เป็นระยะๆ
		 4.3 เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับ ศิษย์เก่าแล้ว ยัง
ทำให้ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ
		 4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
		 5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์สำหรับ
ศิษย์เก่าเป็นระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้
		 5.2 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
		 6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถาบันระดับภาควิชา ฝ่าย คณะ หรือสถาบัน มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินและระยะเวลาในการประเมิน
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		 6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และนำเสนอผลการประเมินแก่ผู้รับ
ผิดชอบ และผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน
		 6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51ขึ้น
ไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการให้
บริการด้านใดที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ำกว่า 3.51 คะแนน) ให้ทำการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา
อุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่า มี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย
7. มีการนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด
บริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา
		 7.1 นำผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ และมีการ
จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
		 7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการทุกด้านตามแผนที่กำหนด
		 7.3 มีการสำรวจข้อมูลจากนักศึกษา และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่
สถาบันจัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาระบบการให้
บริการในระยะต่อไป

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

1. สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
		 1.1 หน่วยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกำหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา ทีช่ ดั เจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาใน
หลักสูตร ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่จัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองค์กรนักศึกษา เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่สถาบันกำหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละ
ระดับการศึกษา
		 1.2 มีการกำหนดตัวบ่งชีค้ วามสำเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้เฉพาะ (ถ้ามี) ที่นอกเหนือ
จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนัก
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการทำกิจกรรม
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
สถาบันมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ และกำหนดเงื่อนไขให้นัก
ศึกษาระบุตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการดำเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่นัก
ศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน
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3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดำเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสำหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
		 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
		 - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
		 - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
		 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
		 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
		 3.1 สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำ
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ดำเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม
		 3.2 สำหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันต้องส่งเสริมการจัดทำแผนการ
จัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภทจากประเภท
กิจกรรม
ต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย
		 3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้อง
จัดทำข้อเสนอโครงการให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบัน)
โดยมีคำอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยสาระสำคัญ ได้แก่
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
และวิธีการประเมินความสำเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้มา
ใช้ประกอบการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมใหม่
		 3.4 ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทำข้อ
เสนอโครงการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน
		 4.1 สถาบั น ให้ นั ก ศึ ก ษาเสนอแผนการจั ด กิ จ กรรมการสร้ า งเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ภายในสถาบัน และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM: knowledge management) การให้นักศึกษานำเสนอผล
การดำเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อให้นักศึกษากลุ่มอื่นรับรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทำงาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสำเร็จ การประเมินความสำเร็จ
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		 4.2 ในระดับสถาบัน อาจารย์ที่รับผิดชอบฝ่ายกิจการนักศึกษา ควรมีการประชุมกับ
สถาบันภายนอก เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหว่างสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันควรให้ทุนสนับสนุนการจัด
กิจกรรมระหว่างสถาบันด้วย
		 4.3 ในแต่ละปี สถาบันอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นักศึกษาระหว่างสถาบันมีการจัด
เวทีหรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการทำกิจกรรม หรือนำเสนอผลการ
จัดกิจกรรมของแต่ละสถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพใน
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
		 4.4 อาจมี ก ารร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ สร้ า งช่ อ งทางการเผยแพร่ กิ จ กรรมการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ระหว่างสถาบัน มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสถาบัน เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยผู้รับผิดชอบอาจเป็นการทำงานร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษาระหว่าง
สถาบัน
5. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
		 5.1 สถาบัน (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด
		 5.2 สถาบันกำหนดให้นักศึกษาจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรม และนำรายงานผลการ
จัดกิจกรรมมาสังเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรอบปี
		 5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
		 5.4 สถาบันมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพื่อจัดทำแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในปีต่อไป
6. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา
		 6.1 สถาบันมีการนำผลการประเมินความสำเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
และผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การวิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยัง
ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร
		 6.2 สถาบันนำเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดมความคิดในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของสถาบัน และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
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		 1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกำหนด
หน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน
		 1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสำเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การบริหารงานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถ
ดำเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัยนอกจาก
นั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเช่น
1) การกำหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ 2) การกำหนดให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทำโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ 3) การกำหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าใน
งานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 4) การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือ
แสดงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 5) การส่งเสริมให้อาจารย์นำผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วน
หนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจำและนักวิจัย
		 3.1 จั ด ระบบการรั บ เข้ า และกำกั บ ดู แ ลอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย เช่ น วิ เ คราะห์ ก ำลั ง คน
วางแผน และรับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและต่าง
ประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทำการกำหนด
กฎเกณฑ์ แนวทางกำกับ และส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารหรือจัดแสดงผลงาน ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกำหนดเป็นภาระงานที่
ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ
		 3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม
บุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรม การทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับการ
แนะนำหรือการร่วมทีมวิจยั กับนักวิจยั อาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไปทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วม
ทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนำนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีคุณค่า
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อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการส่งเสริมการทำงาน
วิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก และ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำงานวิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง
		 3.3 ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และ
นักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
		 3.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวัล
สำหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น การจัดบรรยากาศและการบริการต่างๆในสถาบันให้เหมาะสมและจูงใจ
แก่การค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เป็นต้น
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทำได้ยาก ดังนั้น สถาบันจึง
ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพื่อให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสสร้างผล
งานที่สามารถนำไปใช้ประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันในโอกาสต่อ
ไปสำหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดให้มีระบบสนับสนุนเช่น การจัด
ให้มีข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดให้มีคณะ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่ง
ทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทั้งงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้
		 5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด้วย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือ
ผลงานตามความต้องการของประเทศ หรือของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2)
งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ 3) งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4)
งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น
		 5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน
ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จำเป็น
ที่หลายหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับ
สูงดังกล่าว ก็ต้องจัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอื่นได้ เพื่อ
ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย
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		 5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard
copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
การสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการ
ไปร่วมทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอาจารย์ โดยเฉพาะในช่วงลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical leave)
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย
		 5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้านต่อไปนี้
			 1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
			 2) ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา 

			 3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ตา่ งๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่ผลงาน
			 4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบตั ร อนุสทิ ธิบตั ร และการซือ้ ขายทรัพย์สนิ
ทางปัญญา
			 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยและงานสร้างสรรค์
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
สถาบันจัดให้มีระบบประเมินผลสำเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ โดยการมี
ส่วนร่วมของอาจารย์และนักวิจัย เช่น “การประเมินผลสำเร็จของการให้ทุนวิจัย” ทั้งในประเด็น งาน
วิจัยเสร็จทันตามกำหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสามารถแสวงหา
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย” ใน
ประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือ “การ
ประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย
เป็นต้น
7. มี ก ารนำผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การสนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด้ า นการวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน
สถาบันนำผลการประเมินไปจัดทำแผนการปรับปรุง โดยกำหนดกิจกรรมที่ต้องทำเพื่อการ
ปรับปรุง กำหนดบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กำหนดงบประมาณที่ต้องใช้หาก
จำเป็นกำหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากนั้นจึงดำเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจัยตามที่กำหนด
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8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดำเนินการ
ตามระบบที่กำหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน ตลอดจนกำหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกโดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมาย การ
สนทนากับกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ (focus group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก การใช้
ข้อมูลป้อนกลับ (feed back) จากความร่วมมือที่มีอยู่เดิม
วัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าวควรมีทั้งการร่วมทำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเพื่อตอบโจทย์ของหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก รวมถึงการร่วมใช้ทรัพยากรทั้ง
สถานที่ บุคคล อุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกำหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์
หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ใน
ประเด็นต่อไปนี้ เช่น 1) การจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยสำหรับนำ
เสนอในทีป่ ระชุมวิชาการหรือตีพมิ พ์ในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความ
วิจยั ของอาจารย์และนักวิจยั ทีจ่ ะนำเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 4) การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผลงาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน
เป็นต้น ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละสถาบัน
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกำหนดผู้รับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย
โดยยังคงความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามผล
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรรค์ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป
จัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่ง
สาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่
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3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก
ข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2 เผยแพร่
สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตามข้อมูลป้อนกลับนอกจากนั้น
การประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับ
ศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถ
สนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
4. มีการนำผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
สนับสนุนการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) กำหนดขั้นตอนวิธีการ
และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และนักวิจัยกับ
องค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการนำผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2)ผู้รับผิดชอบ
แสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่อง
เฉพาะใดๆ จากสถาบัน (consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 3) ผู้รับผิดชอบริเริ่มประสาน
งาน หรือส่งเสริมการนำผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ในลักษณะ
นิติบุคคล (start – up company) เป็นต้น
5. มีระบบและกลไกเพือ่ ช่วยในการคุม้ ครองสิทธิของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทนี่ ำไปใช้
ประโยชน์และดำเนินการตามระบบ ที่กำหนด
สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกำหนดผู้รับผิดชอบในการ
สนับสนุนการเจรจาต่อรอง ทำข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่
อาจารย์ นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
นอกจากนั้น ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์
นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือทำธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัยโดย
เป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกำหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนความรู้ และอำนวยความ
สะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์ และนักวิจัยในประเด็นต่างๆ เช่น 1) การให้ความ
รู้และคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจดำเนินการโดยการฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือจัดคลินิก
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ให้คำปรึกษา 2) ช่วยร่างคำขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
สำนักงานเทียบเท่าในต่างประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด
มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์
กับพันธกิจของสถาบัน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมีความพร้อม
ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ (service mind) ในการให้บริการวิชาการ
แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทำระเบียบของ
การให้บริการ กำหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและ
ทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชน
สังคมตามความถนัดและจุดเน้นของสถาบัน
ในการให้บริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติ
งานประจำด้านอื่นๆของอาจารย์และบุคลากร เช่น การกำหนดให้นักศึกษานำความรู้ไปจัดทำเป็น
โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 1) มีการนำผลการวิจัย
ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ และ 2) นำความรู้
ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการ
วิจัย เป็นต้น
4. มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเป็นทั้ง ผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการดำเนินงาน เป้าหมายของสถาบัน ความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการให้บริการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดไว้

่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
142คูประจำปี
การศึกษา 2555
Muban
Chom bueng Rajabhat University
MCRU

5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
สถาบั น นำผลการประเมิ น ไปพั ฒ นาแผน พั ฒ นากระบวนการ และผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง
สม่ำเสมอและเป็นรูปธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

1. มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน
มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น
และความเชี่ยวชาญของสถาบัน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
สถาบันมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสร้าง
เครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการนำผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนา
บุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำและจัด
ให้มีช่องทางในการสื่อสาร ทำความเข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรม
ใหม่ๆ ในชุมชน
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร การชี้แจง
แนะนำให้ผู้รับบริการและประชาชน
4. มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ
มีการนำผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้
บริการ ระบบและกลไกการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการค่าใช้
จ่าย ระยะเวลาในการให้บริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกำกับคุณภาพของการ
ให้บริการ โดยจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
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5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน
สถาบันมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการใน
การถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและ
เผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

1. มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินการตามระบบทีก่ ำหนด
สถาบันอุดมศึกษามีการกำหนดระบบและกลไกทางด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบ
ส่งเสริมให้บุคลากรนำกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์ชัดเจน
ตามแนวทางที่กำหนดไว้ เช่น มีการกำหนดนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการกำหนด
ผู้รับผิดชอบ มีการจัดทำแผนงบประมาณโครงการ มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
นำงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการดำเนิน
งานอย่างเป็นระบบและมีการนำสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
สถาบันสนับสนุนให้มีการนำการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียน
การสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นำการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองค์การนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
		 3.1 สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์
หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
		 3.2 สถาบันจัดทำวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับหน่วย
งาน ระดับชาติ โดยมีความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
		 3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับหน่วย
งานหรือองค์กรอื่น มีการสร้างเครือข่าย มีการกำหนดตัวบ่งชี้ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็น
ระบบอย่างชัดเจน
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4. มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน การ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกำหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
		 5.1 มีการนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA
		 5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนำสู่การ
ปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
		 5.3 มีผลสัมฤทธิท์ เี่ กิดขึน้ จากการดำเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
6. มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
		 6.1 สถาบันมีการกำหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้
ผู้เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ
		 6.2 สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญเป็น
วิทยากรหรือเป็นทีป่ ระจักษ์ หรือผูท้ รงคุณวุฒใิ นระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
		 6.3 สถาบันมีจำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการ
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิง
เป็นที่ยอมรับ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า
		 1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได้รับการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับต่างๆ อาทิ ข้อบังคับ
ที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
กรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณ์ของสถาบัน เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสถาบัน
ก่อนจะปฎิบัติหน้าที่
		 1.2 กรรมการสภาสถาบันกำกับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทางที่กำหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
สถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวม
ทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
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		 1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงาน
ต่อสาธารณชน
2. ผู้ บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น์ กำหนดทิ ศ ทางการดำเนิ น งาน และสามารถถ่ า ยทอดไปยั ง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
		 2.1 ผู้บริหารและสภาสถาบัน มีส่วนร่วมกันในการกำหนดนโยบายและจัดทำวิสัยทัศน์
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนำสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการกำหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI)
ของงานทีป่ ฏิบตั ิ ทีค่ วรมีการพิจารณาจาก 1 ) มิตกิ ารพัฒนาองค์กร เช่นการส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมี
โอกาสศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ 2) มิติการ
พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยคำนึงถึง
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บ
ข้อมูล และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ
		 2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้
หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน
		 2.3 ควรจั ด ทำระบบฐานข้ อ มู ล ของสถาบั น ให้ ทั น สมั ย นำมาใช้ ใ นการติ ด ตามผลการ
บริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ
3. ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
		 3.1 ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตามผลการนำนโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการ
ประชุมผูบ้ ริหารอย่างน้อย ปีละ 1-2 ครัง้ เพือ่ ทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ยง่ิ ขึน้ พร้อมทัง้ สร้างกลไกภายในเพือ่ สือ่ สารแผนการดำเนินงานไปยังบุคลากรกลุม่ เป้าหมายทุก
ระดับที่เกี่ยวข้อง
		 3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการดำเนินงานที่สำคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบ
ถ้วน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการ
ดำเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการดำเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน
โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
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		 4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันจะทำให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
		 4.2 ผู้บริหารดำเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอำนาจใน
การตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการกำกับ และ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการทำงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยง
อยู่ระดับในที่ยอมรับได้
		 4.3 ผู้ บริห ารมีการส่ งเสริ มสนั บสนุน กิจ กรรม เพื่ อเป็น การสร้ างขวั ญและกำลั งใจต่ อ
บุคลากรเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการโครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว (lean organization) เป็นต้น
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทำงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
		 5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน
(on - the - job training) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
		 5.2 ผูบ้ ริหารในระดับต่างๆ ควรนำหลักการจัดการความรูม้ าใช้ เพือ่ การแลกเปลีย่ นความรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices) เป็นต้น
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
		 6.1 ผูบ้ ริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครือ่ งมือในการบริหารการดำเนินงานของสถาบัน
ให้ไปสู่ทิศทางที่กำหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยให้สอดคล้อง ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
		 6.2 ผู้บริหารมีการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
		 6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานและรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจำทุกปี
		 6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจ
สอบภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจำทุกปี
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
		 7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบ้ ริหารตามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหารและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทำร่วมกันระหว่างสภาสถาบันและผู้บริหาร
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		 7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้
หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุง
สถาบันให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
		 7.3 ผู้บริหารมีการนำผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ
จัดทำแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
		 1.1 สถาบันควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ของสถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสำคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อนำมาใช้ในการ
กำหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
		 1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้
ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน ที่กำกับดูแลด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
		 1.3 สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความ
สามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุง
หลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัย
ภายในสถาบัน เป็นต้น
2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1
		 2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์
หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น
		 2.2 สถาบั น ควรกำหนดนโยบายให้ มี ก ารสำรวจผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของ
อาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนำมากำหนดเป็นประเด็นสำหรับใช้ในกระบวนการ
จัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
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		 3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและ
ผลงานทางด้านวิจยั รวมทัง้ ผลงานด้านอืน่ ๆ ทีส่ ถาบันมุง่ เน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม
อย่างสม่ำเสมอผ่านเวทีต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
เจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
		 3.2 สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน เช่นการ
ส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสถาบัน
และภายนอกสถาบัน เพือ่ ให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง โดยการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
		 4.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรูอ้ น่ื ๆ ทีเ่ ป็นแนวปฏิบตั ทิ ด่ี มี าพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมูเ่ พือ่ ให้บคุ ลากรกลุม่
เป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย
		 4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
		 4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้
เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
5. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมา ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผูม้ ปี ระสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
		 5.1 ผู้รับผิดชอบควร วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่าง ๆ เช่น นวัตกรรม
ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
		 5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย
		 5.3 มีกลไกการนำผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้
มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน
		 5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน

149
Muban Chom bueng Rajabhat University MCRU
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2555

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
		 1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บริหาร
ด้านระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
		 1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
		 1.3 ระบบสารสนเทศที่นำเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียดดัง
ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
			 - วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทำงานของระบบแต่ละระบบ
			 - ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของสถาบัน
			 - ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นำเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
			 - ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ต้ อ งการใช้ ใ นแต่ ล ะระบบ ทั้ ง hardware software
(system software และ application software) database people ware และ facilities อื่นๆ
			 - งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ
			 - การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ
			 - การจัดลำดับความสำคัญของระบบสารสนเทศ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่นำข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศในการดำเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียน
ประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธ
กิจของสถาบันได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการ
ด้านอื่น ๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
		 3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งกำหนดระยะ
เวลาในการเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจ
ทุกครั้งที่มีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น
		 3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของสถาบันควรดำเนินการประเมินความพึงใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
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		 4.1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ
		 4.2 นำผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทำแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
		 4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว
		 4.4 ดำเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กำหนด
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรใน
สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
		 1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน
		 1.2 มีการระบุรายละเอียดการทำงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เช่น นโยบาย
หรือแนวทางในการดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะ
กรรมการหรือคณะทำงานฯ อย่างสม่ำเสมอ
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของสถาบัน
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
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		 2.1 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา
		 2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นำมาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อสถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร
และทรัพย์สินของสถาบันเป็นสำคัญ
		 2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
คน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น
		 2.4 จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบ
จากความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2
		 3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกำหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยง
ระดับสูง กลาง ต่ำ ได้
		 3.2 ควรมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ
		 3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์
เสี่ยงในอดีต หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน
		 3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์
เสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของ
สถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญกำลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น
4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน
		 4.1 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องกำหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถาบัน และดำเนินการแก้ไข ลด หรือ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
		 4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การ
หยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่สถาบันจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูป
แบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		 5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงานตามแผนต่อสภาสถาบัน
		 5.2 มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่อสภา
สถาบัน
6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ
ความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหน่วยงานกำกับ

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
		 1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่
ต้องใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
		 1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ดำเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน และทำการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็น
งบประมาณในการดำเนินการตามแผน และ กำหนดแหล่งที่มาของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็น
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่งทุน
ต่างก่อนที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำงบประมาณประจำปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผน
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
		 2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและ
เพียงพอ สำหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย
		 2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้าและได้รับการ
ยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการ
ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
		 2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ สำหรับการบริหารภารกิจของ
สถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทำให้รายได้
รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม
3. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร
สถาบั น การศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง อาจจะมี วิ ธี ก ารและหลั ก การในการทำงบประมาณประจำปี
ที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ แ ต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามหลั ง จากได้ มี ก ารจั ด ทำงบประมาณประจำปี เ สร็ จ แล้ ว ก่ อ นที่ ที่
จะนำงบประมาณประจำปีเสนอสภาสถาบันควรได้มีการวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณ
ในด้านต่างๆ ดังนี้
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		 - งบประมาณประจำปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้ในแต่ละปีมาก
น้อยเพียงใด
		 - เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้ว งบประมาณประจำปีในแต่ละพันธกิจมีความ
เพียงพอมากน้อยเพียงใด
		 - เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาสถาบันแล้ว งบประมาณประจำปีสำหรับการพัฒนา
บุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่าง
เป็นระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้ว
สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ที่จะใช้ในกิจกรรมของสถาบันในช่วงถัดไป มีการนำรายงาน
ทางการเงินเสนอผู้บริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน
5. มี ก ารนำข้ อ มู ล ทางการเงิ น ไปใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ย และวิ เ คราะห์ ส ถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
		 5.1 จัดทำรายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็น
รายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จาก
การทำงานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนเท่าไร
		 5.2 มีการจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา
		 5.3 มีการจัดทำรายงานการลงทุนของสถาบัน
		 5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็น
ไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
		 6.1 สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้ว
ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจำทุกปี สำหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มี
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนั้นหากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้า
ตรวจสอบเป็นประจำทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
		 6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบ
ภายใน อย่างเป็นทางการ
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
		 7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการ
ติดตามการใช้เงิน จัดทำรายงานต่างๆที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์
สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
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7.2 มีการนำรายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนที่กำหนด

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดำเนินการ
ตามระบบที่กำหนด
		 1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็น
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง
		 1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นำมาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ดำเนินการเป็นประจำ โดยเริ่มจากการวางแผน การดำเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและ
การปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การดำเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
		 1.3 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มี
การประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึง
ระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล
2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
		 2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ต้องให้ความสำคัญและ
กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
		 2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้ง
กำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
		 2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชาระดับ
คณะวิชา ถึงระดับสถาบัน เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่สถาบันหรือคณะวิชากำหนด
		 2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกำกับการดำเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
		 2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
		 3.1 สถาบันอาจกำหนดมาตรฐานและกำหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของ
สถาบันเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจน
มาตรฐาน และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 3.2 ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบ
ถ้วนทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์
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		 3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กำกับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตาม
เป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กำหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำหนดใน CHE QA Online และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน
		 4.1 มีการดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน
โดยมีการกำหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดำเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
		 4.2 มีการนำวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
		 4.3 มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พร้อม
ทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้
ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้
มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นำผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดำเนินการหรือประสาน
งานกับคณะกรรมการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
สถาบันควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถนำเสนอข้อมูลประกอบการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนัก
ศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและ
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ผู้รับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย หรือ ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการ
ของสถาบัน ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การ
ร่วมกำหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับสถาบันในการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
		 8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่วนของระดับสถาบัน
หรือคณะวิชา และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ
		 8.2 มีการทำงานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และมีพัฒนาการด้านต่างๆที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย
		 8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการทำงานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์
		 9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
		 9.2 มี ก ารเผยแพร่ แ นวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ที่ เ ป็ น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใ ห้ กั บ
สาธารณชน และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์
		 9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนำผลไปพัฒนางานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
มุมมองด้านการบริหารจัดการ
Muban Chom bueng Rajabhat University
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บทที่ 5

การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพมาตรฐานการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ
1. ตัวบ่งชีเ้ พือ่ การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่สำคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก 5
ประการทีจ่ ะสนับสนุนให้การขับเคลือ่ นพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดำเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ 4) การเงินและ
งบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะต้อง
ทำงาน เชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงจะส่งเสริมให้การจัดการ
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึง
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้านทีค่ รอบคลุมทัง้ พันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน
ได้แก่ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ 2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงได้
กำหนดตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน ดังมีรายละเอียดปรากฏ
ในบทที่ 3 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของสถาบันแต่ละแห่ง ซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ

องค์ประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์และ
แผนดำเนินการ

ปัจจัยนำเข้า
-

จำนวนตัวบ่งชี้
กระบวนการ
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 16 และ 17

รวม
1+2
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องค์ประกอบ

ปัจจัยนำเข้า

2. การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2,
2.3 และ 2.5

3. กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริ ก ารทาง
วิชาการแก่สังคม
6. การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
7. การบริหารและการ
จัดการ
8.
การเงิ น และ
งบประมาณ
9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
รวม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
-

จำนวนตัวบ่งชี้
กระบวนการ
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.4,
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
2.6 และ 2.7
และตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 1, 2, 3, 4
และ 14
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
และ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ สมศ.
และ 4.2
ที่ 5, 6 และ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ สมศ.
และ 5.2
ที่ 8, 9 และ 18
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 10 และ 11
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1,
ตัวบ่งชี้ สมศ.
7.2, 7.3 และ 7.4
ที่ 12 และ 13
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
-

-

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

4

18

ตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 12
1+18

รวม
8+5

2
3+3
2+3
1+2
4+2
1
1+1
23+18

2. ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
34 กำหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้อง
กับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติดังนั้น จึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.
2549 ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อย 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
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1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก
ได้แก่
		 1) บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์
ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล
		 2) บั ณ ฑิ ต มี จิ ต สำนึ ก ดำรงชี วิ ต และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบโดยยึ ด หลั ก
คุณธรรมจริยธรรม
		 3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพของ
ตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมีดุลยภาพ
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงความหลากหลาย และความเป็นอิสระทางวิชาการ มาตรฐานนี้มี ตัว
บ่งชี้หลัก ได้แก่
		 1) มีการบริหารจัดการบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน่ สอดคล้อง
กับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี
อิสระทางวิชาการ
		 2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธีการต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน
		 3) มีระบบการประกันคุณภาพเพือ่ นำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดำเนินงานตามพันธกิจของ
การอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้านอย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของ
ชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
		 1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการ
ประเมินและใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหาร
กิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
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		 2) มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้
และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพ
ของประเภทสถาบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
		 3) มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคม
และประเทศชาติ
		 4) มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริม
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรมต่าง
ประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
การแสวงหา การสร้าง และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันนำไปสู่สังคมฐาน
ความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานนี้มีตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่
		 1) มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้
		 2) มี ก ารบริ ห ารจั ด การความรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ โดยใช้ ห ลั ก การวิ จั ย แบบบู ร ณาการ
หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง อันนำไป
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
		 ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง
สามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน เพื่อ
ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน
แต่ละแห่งดังปรากฏในตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนำเข้า

มาตรฐาน
1. มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต

-

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ
-

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต
หรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
และตัวบ่งชี้
สมศ. ที่ 1, 2, 3
และ 4

รวม
1+4
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ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนำเข้า

มาตรฐาน
2. มาตรฐานด้านการ
บริหาร
จัดการอุดมศึกษา
    ก. มาตรฐานด้านธรรมา
ภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา
     ข. มาตรฐานด้านพันธ
กิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา

-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2,
2.3, 2.5
และ 4.3

3. มาตรฐานด้านการสร้าง และพัฒนาสังคมฐานความ
รู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
รวม

4

ตัวบ่งชี้ด้าน
ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต
กระบวนการ
หรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.4, ตัวบ่งชี  ้ สมศ.
7.1, 7.3, 7.4, 8.1 ที่ 12 และ 13
และ 9.1

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.6, ตัวบ่งชี้ สมศ.
2.7, 3.1, 3.2, 4.1, ที่ 8, 9, 10, 11,
5.1, 5.2, และ 6.1 14, 15, 16, 17
และ 18
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ตัวบ่งชี้
และ 7.2
สมศ.ที่ 5,6
และ 7
18

1+18

รวม

7+2

13+9

2+3

23+18

3. ตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ดำเนินงานอย่างครอบคลุมและมีสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้
รวมถึงนวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมุมมองด้านต่างๆ
ที่กล่าวข้างต้น ดังปรากฏในตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 มุมมองด้านบริหารจัดการที่สำคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
มุมมองด้าน
บริหารจัดการ
1. ด้านนักศึกษา และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนำเข้า
-

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6,
2.7,3.1, 3.2,
5.1, และ5.2

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิต
หรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่
1, 2, 3, 4, 8, 9
และ 18

รวม
7+7
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มุมมองด้าน
บริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนำเข้า

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

3. ด้านการเงิน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

4. ด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
การเรียนรู้ และนวัตกรรม และ 2.3
รวม

4

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิต
หรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.1, ตัวบ่งชี้ สมศ.
2.4, 4.1, 6.1, 7.1, ที่ 10, 11, 12,
7.3, 7.4 และ 9.1 13, 15, 16
และ 17
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
และ 7.2
18

ตัวบ่งชี้สมศ. ที่
5, 6, 7 และ 14
1+18

รวม
10+7

2
4+4
23+18

4. ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทำ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มี
ปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ดังรายละเอียดที่ระบุไปแล้วในบทที่ 1 ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชนกลุ่ม
ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน และมาตรฐานย่อยอีกมาตรฐานละ 4
ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 1) มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน
			 1.1) ด้านกายภาพ
			 	  สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสำคัญของอาคารเรียนที่ดี มี
ห้องครบทุกประเภท พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจำนวน
เพียงพอ และเหมาะสมกับจำนวนอาจารย์ประจำ จำนวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจำนวนนัก
ศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุด
ตามเกณฑ์มาตรฐานมีครุภัณฑ์ประจำอาคาร ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จำนวนเพียงพอต่อ
การจัดการศึกษา
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				 ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
หรือความจำเป็นอย่างอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
			 1.2) ด้านวิชาการ
			 	  สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดี
สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหาร
วิชาการ
			 1.3) ด้านการเงิน
				  สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จำแนก
ตามกองทุน มีแผนการเงินที่มั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจ
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้
เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทำรายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้
รายรับ การจัดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการนำรายได้ไป
ลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติ
งานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรทุกระดับ
			 1.4) ด้านการบริหารจัดการ
				  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธ
กิจที่กำหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันทำหน้าที่กำกับ นโยบาย การดำเนินการตามแผน การบริหารบุคคล
การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ
รวมทั้งกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายที่กำหนดไว้ มีการเผยแพร่ผลการกำกับการดำเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการ
ของผู้ บ ริ ห ารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่
ประกอบด้วย หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และ
หลักความคุ้มค่า
2) มาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน
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			 2.1) ด้านการผลิตบัณฑิต
				  สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจำนวนตรง
ตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิต
ได้ตามคุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน
เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
			 2.2) ด้านการวิจัย
				 สถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินพันธกิจด้านการวิจยั อย่างมีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ
และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการดำเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทำวิจัย ส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
		
2.3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
				 สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวง
กว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วม
กันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คำปรึกษา การศึกษาวิจัย การ
ค้นคว้าเพื่อแสวงหาคำตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการ
ศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการ
ให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อน
กลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
			 2.4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
				 สถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งใน
ระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศลิ ปะและวัฒนธรรมเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับ
การปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่
ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการ
ดำเนินงานด้านนี้ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
				 ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษา จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
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ย่อยแต่ละด้านเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของสถาบันแต่ละแห่ง ดังปรากฏในตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มุมมองด้าน
บริหารจัดการ
1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการ
จัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนำเข้า

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
และ 2.3

2. มาตรฐานด้านการดำเนิน
การตามภารกิจของสถาบัน
อุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต

(3) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
รวม

รวม

-

(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริหารจัดการ

(2) ด้านการวิจัย

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิต
หรือผลลัพธ์

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,
2.4, 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,
7.1, 7.2, 7.3,
7.4 และ 9.1

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7,
3.1และ  3.2

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

4

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
และ 4.2
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
และ 5.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
18

ตั ว บ่ ง ชี้ สมศ. ที่
14
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 12, 13, 15,
16 และ 17
-

1
5+1

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
และ ตัวบ่งชี้
สมศ.ที่ 1, 2,
3 และ 4
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 5, 6 และ 7
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 8, 9 และ 18
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 10 และ 11
1+18

4+4

1
6+5

3+3
2+3
1+2
23+18
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ . 2552. คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance Rating).
กรุงเทพฯ :บริษัท พรีเมียร โปร จํากัด.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2552. คูมือนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี.
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 2541. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย.
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ . 2552. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 25512554).
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สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). 2549. คูมือการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง จํากัด.
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. 2548. มาตรฐานการศึกษาของชาติ.
กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด สหายบล็อกและการพิมพ.
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2549. มาตรฐาน
การอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ. กรุงเทพฯ : หางหุนสวน จํากัด ภาพพิมพ.
ภาษาอังกฤษ
Mackinnon,K.R. S.H.Walker & D.Davis. 2000 . Benchmarking Manual for Australia
Universities,
Higher Education Division, Department of Education. Training and Youth Affairs.
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ปฏิทินปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประจำปี พ.ศ. 2556
วัน เดือน ปี
30 มกราคม 2556

6 มีนาคม 2556
14 - 17 มีนาคม 2556
1 - 29 เมษายน 2556
30  เมษายน 2556
8 พฤษภาคม 2556
13 - 17 พฤษภาคม 2556
31 พฤษภาคม 2556

1 - 16 มิถุนายน 2556
24 - 28 มิถุนายน 2556

12 กรกฎาคม 2556

กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาและ
ผลการประเมินระดับสาขาวิชา / คณะ / วิทยาลัย / บัณฑิตวิทยาลัย /
สำนัก / สถาบัน / กอง และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
อบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้แก่บุคลากร
สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน
ระดับคณะ /วิทยาลัย / สำนัก / สถาบัน / กอง และมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา
2555
สาขาวิชาจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี
การศึกษา 2555 ให้หน่วยงานต้นสังกัด
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจำ
ปีการศึกษา 2555 โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการ
คณะส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชา
ประจำปีการศึกษา 2555 ให้สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา
คณะ / วิทยาลัย / บัณฑิตวิทยาลัย / สำนัก / สถาบัน / กอง
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ / วิทยาลัย /
บัณฑิตวิทยาลัย / สำนัก / สถาบัน / กอง ประจำปีการศึกษา
2555 โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก  ซึ่งคณะ / วิทยาลัย /
บัณฑิตวิทยาลัย / สำนัก / สถาบัน / กอง จะเป็นผู้ดำเนินการ
จัดตรวจประเมินเอง
คณะ / วิทยาลัย / บัณฑิตวิทยาลัย / สำนัก / สถาบัน / กอง ส่งผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
ให้สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
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วัน เดือน ปี
15 - 19 กรกฎาคม 2556
กรกฎาคม 2556
1  สิงหาคม 2556
19 – 21 สิงหาคม 2556
สิงหาคม 2556
ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556
ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556
กันยายน 2556

กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับ
มหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2555
จัดประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง  ประจำปีการศึกษา 2555
ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวิพากษ์
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2555 โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อใช้จัดทำแผนปีการศึกษา  2556
นิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสาขาวิชา
คณะ / วิทยาลัย / บัณฑิตวิทยาลัย / สำนัก / สถาบัน / กอง
จัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
และ ก.พ.ร.
สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ

ปฏิทินปฏิบัติงานตามคำรับรองของ ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประจำปีงบประมาณ 2556
วัน เดือน ปี
ธันวาคม 2555

มกราคม 2556
มกราคม 2556
กันยายน 2556

กิจกรรม
มหาวิทยาลัยจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและคำชี้แจง
การปฏิบัติงานตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2556
ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2556
หน่วยงานภายในจัดทำคำรับรองและคำชี้แจงต่อมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานกรอกผลการดำเนินงานผ่านระบบ
CHE QA ONLINE
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รายชื่อผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ที่
ชื่อ – สกุล
ครุศาสตร์
1
ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์   
ศิลาเดช
2
ผศ.ดร.กิตติคม   
คาวีรัตน์
3
ผศ.สมบูรณ์   
ลิขิตยิ่งวรา
4
อาจารย์ ดร.ถาวร   
เส้งเอียด
5
ผศ.ดร.สุธาพร   
ฉายะรถี
6
อาจารย์จริยะ   
วิโรจน์
7
อาจารย์ ดร.ชวน   
ภารังกูล
8
ผศ.วิจิตรา  
เงินบาท
9
อาจารย์ ดร.สงวนศรี   
โทรอค
10
ผศ.รักตวรรณ
ศิริถาพร
11
อาจารย์ ดร.พรศักดิ์
สุจริตรักษ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
ผศ.ฐานินี   
แจ่มจันทร์
13
ผศ.ดร.สมคิด   
ดวงจักร์
14
อาจารย์ ดร.อาคม   
เจริญสุข
15
อาจารย์ดรุณี   
ร่ำรวย
16
ผศ.ไพบูลย์วรรณ   
จิตพัฒนกุล
17
อาจารย์ ดร.วินัย   
ชุ่มชื่น
18
ผศ.อาภรณ์   
สุนทรวาท
19
อาจารย์ ดร.ชัชวาล
แอร่มหล้า
20
อาจารย์นุกูล
ธรรมจง
21
อาจารย์ทรงศักดิ์
เกษมรุจิภาคย์
22
อาจารย์ประภัสสร
มีน้อย
23
ผศ.อุรารัตน์
วงศ์ศิลป์

หมายเหตุ
ประธาน
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ที่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24
ผศ.ณฐพรภัทร์  
25
อาจารย์ศุภลักษณ์   
26
อาจารย์วรรณรัตน์   
27
ผศ.ดาราวรรณ   
28
ผศ.ประยูร   
29
ผศ.ประภา   
30
อาจารย์พิมพา   
31
ผศ.อารยา   
32
อาจารย์จินตศักดิ์
33
อาจารย์สันติภาพ
34
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์
35
ผศ.ทองแท่ง
36
อาจารย์วิจารณ์
37
รศ.สมิต
38
อาจารย์วีระยุทธ
วิทยาการจัดการ
39
ผศ.ดร.ธีระศักดิ์   
40
ผศ.นัยนา   
41
ผศ.อัจฉรียา   
42
ผศ.ชุติรัตน์   
43
ผศ.ดร.วรรณา   
44
อาจารย์ทัศนีย์   
45
นางสุธีร์กานต์
46
อาจารย์ ดร.อรรณพ
47
ผศ.สุนีย์
48
ผศ.นงลักษณ์

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

อินทร์ศิริพงษ์
สุดขาว
เฉลิมแสนยากร
ญาณะนันท์
ยงค์อำนวย
เหล่าสมบูรณ์
จันทาแล้ว
รัตนวิไล
กาญจนอโนทัย
กั้วพรหม
คชมาตย์
ทองลิ่ม
สงกรานต์
อินทร์ศิริพงษ์
สุริคำ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ

แสงสัมฤทธิ์
แคล้วเครือ
โชติกลาง
เจริญสุข
โชคบรรดาลสุข
นาคเสนีย์
แก้วนารายณ์
แสงภู
หนูสง
เพิ่มชาติ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ที่
สำนักงานอธิการบดี
49
นางสาวปราณี   
50
นางสาววัลภา
51
นางสาวหทัยรัตน์
52
นางกมลวรรณ

ชื่อ – สกุล
สุขเกษม
วิภาตะพันธุ์
มีจันทร์
แก้วไชยชาติ

หมายเหตุ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
(1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียน
การสอน
(9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ
1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันฯ หรือกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผล
การดำเนินการที่บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการ
ดำเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งมีระบบการสอบซ่อม
อนุโลมให้ปรับตัวบ่งชี้ในข้อ 4 และข้อ 5 เป็นดังนี้
ข้อ 4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซ่อมให้ครบทุกชุด
วิชา/รายวิชาที่เปิดสอน
ข้อ 5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ภายใน 90 วันหลังสอบซ่อม
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แบบรายงานการประเมิน
ตาราง
ตาราง
ตาราง
ตาราง
ตาราง

ส.1
ส.2
ส.3
ส.4
ส.5

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
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