สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำนำ
สานัก ส่ง เสริม วิชาการและงานทะเบียนได้ดาเนินงานประกั นคุณภาพการศึก ษาอย่าง
ต่อเนื่อง ปฏิบัติตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ จัดทาระบบการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับ ระบบการประกั น
คุณภาพการศึก ษาของมหาวิท ยาลัย เพื่อให้ห น่วยงานมี ก ารปรับ ปรุง การท างาน อันจะส่ง ผลให้
การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยอ้างอิงจากคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ ประจาปีก ารศึก ษา 2553
ซึ่ง มหาวิท ยาลัยมี การก าหนดกลุ่ม สถาบันอุดมศึก ษา คือ กลุ่ม ข สถาบันที่ เน้นระดับ ปริญ ญาตรี
เพื่ อเป็ น แนวทางการปฏิ บั ติง านการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาของส านัก ส่ง เสริ ม วิช าการและ
งานทะเบียนให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ส่วนที่ 1
ส่วนนา
ประวัติความเป็นมาของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ มี ชื่อตามพระนามสมเด็จ
พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งท่านได้เล็งเห็นความสาคัญของ
การศึก ษา จึง ได้จัดตั้ งโรงเรียนฝึก หัดครูเ พชรบุรีวิท ยาลงกรณ์ เมื่ อวันที่ 4 มิ ถุนายน 2475 ซึ่ง มี
สานักงานทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงานในการประสานงานการเรียนการสอนและประเมินผล
การศึกษา ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัย จึงได้เปลี่ยน
ชื่อมาเป็น วิท ยาลัยครูเพชรบุรีวิท ยาลงกรณ์ ส านัก ส่ง เสริมวิชาการได้ถูก จัดตั้ง ขึ้นเพื่อ ท าหน้าที่
ประสานงานการเรียนการสอนและงานวิชาการ โดยมีฝ่ายทะเบียนและวัดผล ทาหน้าที่เกี่ยวกับระบบ
การลงทะเบียนและการประมวลผล เมื่ อวันที่ 14 กุ ม ภาพันธ์ 2535 ได้รับ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ
โปรดกระหม่ อมพระราชทานนามเป็นสถาบั นราชภั ฏ จึ งได้พั ฒ นาส านั กส่ งเสริ ม วิชาการรวมกั บ
ฝ่ายทะเบีย นและวัดผลเป็น หน่ว ยงานเดีย วกั นโดยใช้ชื่ อว่า “ส านัก ส่ง เสริม วิ ชาการ” วั นที่ 10
มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏเปลี่ยนสถานะมาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงมีการแบ่งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ใหม่ สานักส่งเสริมวิชาการจึงใช้ชื่อว่า
“สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นมา
ปัจ จุบันส านัก ส่ง เสริม วิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์ก รที่ ส นับ สนุนและส่ง เสริ ม
การจัดการเรียนการสอน การพั ฒนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ให้บริการ
ด้านวิ ชาการและงานทะเบี ยน ตลอดจนบริห ารจั ดการประสานงานด้า นวิช าการกั บ คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ทีต่ ั้งปัจจุบัน
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 13180 หมายเลขโทรศัพท์ 0–2529–0674–7ต่อ 122 หรือ 123
หมายเลขโทรสาร 0–2529–3598
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ปรัชญา
“คุณภาพเด่น เน้นวิชาการ งานฉับไว โปร่งใส เต็มใจบริการ”

วิสัยทัศน์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการ
แก่ค ณะต่า งๆ คณาจารย์ ตลอดจนให้บ ริก าร และบริก ารข้อ มูล แก่บ ุค ลากรหน่ว ยงานต่า งๆ
ทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัยอย่างมี ประสิท ธิภาพ และได้ม าตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
บริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ
พัฒนาระบบการให้บริการงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ
จัดหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านระบบงานทะเบียนและการพัฒนาหลักสูตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คณาจารย์ และบุ คลากรให้ ได้ รับ การพั ฒ นาด้ านวิช าการให้ มี คุ ณวุ ฒิ /
ตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
3. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถบริการงานวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การดาเนินงานด้านวิชาการของคณะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านวิชาการและงานทะเบียน
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพสร้างมาตรฐานทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อันจะนาไปสู่การสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าได้จัดการศึกษาอย่างมี
คุ ณ ภาพและเป็ น ที่ ย อมรั บ ถึ ง แม้ ว่ า ในปั จ จุ บั น จะมี ค วามต้ อ งการของสั ง คมที่ ห ลากหลาย
มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี แต่มหาวิทยาลัยจะดาเนินการสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับโอกาส
ก้าวทั นความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น และยังจะมีก ารพัฒ นาอาจารย์ผู้ส อนให้สามารถ บูรณาการ
เนื้อหาวิชาให้สอดรับกับยุคสมัยของเศรษฐกิจที่ก้าวนาประเทศในขณะนี้ได้ โดยเฉพาะการส่งเสริม
ให้บัณฑิตสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น
อย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยได้กาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้
1. เป็นผู้มีความรู้สามารถ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถ
นาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการการดารงชีวิต
2. มีทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. มี คุ ณ ภาพ จริ ย ธรรม มี ค วามขยั น หมั่ น เพี ย รในการประกอบการงานอาชี พ ด้ ว ย
ใจรัก ดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
4. มี ความรั ก ผูก พั นต่ อ ท้ องถิ่น ภาคภูมิ ใจในคุณ ค่าของความเป็น ไทย ภูมิ ปัญ ญาไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงมีบทบาทในการสนับสนุนให้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งผลให้การผลิตบัณฑิตบรรลุเป้าหมาย

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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โครงสร้างการบริหารองค์กร
อธิการบดี

รองอธิการบดี

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

งานบริหาร
ทั่วไป

งานมาตรฐาน
หลักสูตร

งานพัฒนา
การเรียน
การสอน

งานทะเบียน
และ
ประมวลผล

ภาพที่ 1.1 แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารองค์กร

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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โครงสร้างการบริหารงานภายในสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

กลุ่มงานที่ 1
1.1 งานธุรการ
1.2 งานรับสมัคร
นักศึกษาใหม่
1.3 งานการประชุม
1.4 งานมาตรฐาน
หลักสูตร
1.5 งานพัฒนา
บุคลากร
1.6 งานโครงการ
สหกิจศึกษา

กลุ่มงานที่ 2
2.1 งานจัดทา
แผนการเรียน
2.2 งานตารางสอน/
ตารางสอบ
2.3 งานขเทียบโอนผล
การเรียนเพื่อยก
เวนรายวิชา
2.4 งานเปิดหมู่พิเศษ
2.5 งานรับส่ง
ผลการเรียน
และตรวจทาน
ผลการเรียน

กลุ่มงานที่ 3
3.1 งานฐานข้อมูล
การรับสมัคร
นักศึกษา
3.2 งานทะเบียน
ประวัติ
3.3 งานจัดทาใบ
ลงทะเบียน/
การลงทะเบียน
3.4 งานประมวล
ผลการเรียน
3.5 งานออกเอกสาร
หลักฐานทาง
การศึกษา
3.5 งานสถิตินักศึกษา
3.6 งานพระราชทาน
ปริญญาบัตร

กลุ่มงานที่ 4
4.1 งานงบประมาณการเงิน
4.2 งานพัสดุ
4.3 งานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
4.4 งานจัดทาเว็ปไซต์

ภาพที่ 1.2 แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ส่วนที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่ อ ให้ก ารผลิตบั ณฑิ ต มี คุณ ภาพเป็น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน และตรงความต้องการ
ของสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ประกาศเป็นนโยบาย
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. ให้ทุกหน่วยงานระดับ คณะและหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ ดาเนินการประกั น
คุณภาพการปฏิบัติง าน เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริห ารจัดการและคุณภาพของผลผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ
2. ให้ทุกหน่วยงานจัดทามาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน เพื่อการดาเนินการประเมิน
คุณภาพของงานในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด และมาตรฐานสากล
3. ให้มีการดาเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการของทุกหน่วยงาน ภายใต้
กรอบและมาตรฐานที่กาหนด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยนาไปใช้
ในการพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกั น
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น
5. ให้สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ดูแล พัฒนาระบบ และกลไก
การประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับกระบวนการดาเนินการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ติดตาม ดูแล ให้มี ก ารนาระบบการประกั นคุณ ภาพไปใช้ตรวจสอบและ
ประเมิ นผลการดาเนินงานของหน่วยงานภายในของมหาวิท ยาลัย เพื่อให้เ กิ ดกลไกการปรับ ปรุง
อย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงาน
6. ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทา
ระบบประกั นคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ให้ส อดคล้องกั บระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยติดตามดูแลให้ทุกหน่วยงานย่อยภายในมีการดาเนินการตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ตลอดจนประสานงานกับสานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ในการจัดทา
แผนการประกันคุณภาพประจาปี
7. ผู้บริหารของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ต้องนาข้อมูลที่ได้จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการผู้ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุนของ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ เป็นไปอย่างมี ป ระสิท ธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผล จึงเห็นสมควรให้กาหนดแนวปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาดังนี้
1. แต่ง ตั้ง คณะกรรมการประกั นคุณภาพการศึก ษาของมหาวิท ยาลัยให้เ ป็นผู้ก าหนด
นโยบาย รวมถึงให้คาปรึกษา ประสานงาน และตรวจสอบ ตลอดจนกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน และ
ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะ และ
หน่วยงานสนับสนุน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ดาเนินกิจกรรมประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้งบประมาณที่มีตามความจาเป็น
3. คณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ขึ้นเป็นการภายใน เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดมาตรฐานขั้นต่า
และขั้นสูง และเป้าหมายที่ต้องบรรลุ รวมทั้ง กาหนดกิ จกรรมการประกั นคุณภาพการศึกษาให้
เหมาะสมกับหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและทาให้เกิดการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ขึ้น
ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
4. คณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ จัดทาระบบข้อมูลที่ทั นสมัย มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่โสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ เพื่อ
นามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มีวิธีการให้ได้มาซึ่งผู้บริหารที่มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและงาน
6. คณะ มีการศึกษาความต้องการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินหลักสูตรอย่างมีระบบ
เพื่อนาผลมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
7. คณะ กาหนดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นมาตรฐานและ
ดาเนินการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
8. คณะ และหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น มี ก ารประเมิ น ผลประสิ ท ธิ ภ าพการสอนและ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบและสม่าเสมอ
9. คณะ และหน่วยงานสนับสนุน มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานทั้งด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานตามหน้าที่ เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และ
ด้านประสบการณ์ทางการวิจัยอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
10. สนับ สนุนให้อ าจารย์และบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและสื่อการเรียนรู้ที่ มี
คุณภาพอย่างสม่าเสมอและให้มีการดาเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางาน
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาโดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและให้มีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
11. สนับสนุนให้มีระบบห้องสมุด และระบบสารสนเทศให้ทั นสมัยอย่างต่อเนื่อง และ
พอเพียงต่อความต้องการ และมีการติดตามผลการใช้และการบริการอย่างสม่าเสมอ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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12. จัดระบบการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล การใช้งานอาคารสถานที่ และ
ทรัพยากรทางการเรียนรู้ต่างๆ อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
13. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
14. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นและดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
15. มีระบบการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่รับผิดชอบต่อ
หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม
16. จัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน
สนับสนุน เผยแพร่แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

ข้อมูลป้อนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานประจาปี

การตรวจ
เยี่ยม

รายงาน
ผลการประเมิน

การติดตามผล

ติดตามตรวจสอบ
โดยต้นสังกัดทุก 3 ปี

ข้อมูลป้อนกลับ

ภาพที่ 2.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับ
การประเมินคุณภาพภายนอก

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดระบบการควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ และหน่วยงานสนับสนุน โดยมี
แนวคิดดังนี้
1. ผู้บริหารมีปณิธานและความมุ่งมั่น แน่วแน่ ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตสานึกที่มุ่งที่คุณภาพ
3. บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานของตน
อยู่เสมอ
4. มีการทางานเป็นทีมโดยแบ่งความรับผิดชอบ
5. สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและกาลังใจแก่ทุกคนในองค์กร
6. มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชานาญและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
8. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบและ
กระบวนการผลิต และผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดคุณภาพ
9. ขจัดอุปสรรคหรือป้องกันไม่ไห้เกิดความผิดพลาดในการดาเนินงานหรือการสูญเสียของ
ผลผลิต
10. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นและให้ข้อมู ลป้อนกลับเพื่อปรับ ปรุงการดาเนินการ
ให้ได้ผ ลผลิตที่พึ งประสงค์และสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ใช้ทฤษฏีระบบการประกันคุณภาพ
โดยนาปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์/ผลกระทบ (Output) มาอธิบาย
กระบวนการการผลิตบัณฑิตและกาหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อการผลิต
บัณฑิต สาหรับหน่วยงานสนับสนุนเน้นมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เกี่ยวกับการบริหาร
และการบริการเพื่อตอบสนองความต้อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกเป็น
สาคัญ และใช้ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) : PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งเป็นวงจรการพัฒนา
คุณภาพงาน เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การวางแผน (Plan) คือ การวางเป้าหมายและวัตถุป ระสงค์ของการดาเนินการ
ในระบบประกั นคุณภาพไว้ตั้งแต่ต้น เพื่ อ ให้มี จุดมุ่ง หมายและทิศทางในการดาเนินการขั้นตอนนี้
สะท้อนอยู่ในแผนงานประจาปี กากับพันธกิจและภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน
2. การดาเนินการ (Do) การปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ การดาเนินการต่างๆ
จะเป็นไปตามขั้นตอนหรือระบบงานที่ออกแบบหรือกาหนดโดยหน่วยงาน ผ่านกลไกการควบคุมตาม
โครงสร้างการบริหารขององค์กร
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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3. การตรวจสอบ (Check) คือ การตรวจสอบระบบและกลไกของการดาเนินงานรวมทั้ง
ผลการปฏิบัติง านว่าได้เป็น ไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้กาหนดไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่ หากมี
ปัญหาหรือจุดอ่อนของการดาเนินการ ควรได้มี การค้นหาสาเหตุและวางมาตรการแก้ไขปรับปรุง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
4. การพั ฒ นาปรับ ปรุง (Act) คือ การวางมาตรการปรับ ปรุง ระบบและกลไกในการ
ดาเนินการเพื่อเอื้อให้เกิดการพั ฒนาที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวควรเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวาง
แผนการดาเนินการของปีต่อไป
จากระบบดังกล่าวทาให้มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สาคัญ
ดังนี้
1. ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีกลไกในการตรวจสอบและประเมินเพื่ อกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. มุ่งเน้นทั้งการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality
Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
3. เชื่อมโยงงานประกันคุณภาพกับระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย
4. เชื่อมโยงงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย
5. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และแผนดาเนินการทีเ่ ป็น
แรงขับเคลื่อน (Driver) สาคัญในการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนด
6. มุ่งเน้นการดาเนินงานไปสู่การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
7. ปฏิบัติกิจกรรมสอดคล้องและส่งผลกับการประเมินภายนอกและการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/สานัก/สถาบัน/สาขาวิชา
การประเมิน
คุณภาพภายนอก

วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ
ผลิตบัณฑิต

วิจัย/วิทยานิพนธ์

บริการวิชาการ

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

สานักงานรับรอง
มาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา

บริหารจัดการ
กาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้

พัฒนาและ
ปรับปรุง

กาหนดเป้าหมาย
แนวปฏิบัติ
การควบคุมคุณภาพ

พัฒนาและปรับปรุง

ดาเนินการ

จัดทา SAR

ตรวจสอบและ
ประเมินผล

เก็บรวบรวมข้อมูล
ประเมินผล

ตรวจสอบคุณภาพภายใน

ประกันคุณภาพภายใน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการ และมาตรฐานของการควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานในเรื่องการประกั นคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ มีก ารประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล ให้คาปรึกษาและ
ให้การสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน กลไกที่สาคัญ มี 6 ประการดังนี้
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ตั้ง ส านั ก มาตรฐานและจั ดการคุ ณภาพรองรับ ด้ านการประกั นคุณ ภาพการศึ ก ษา
ในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนในระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุน มี คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษารับผิดชอบ
3. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานสนับสนุน
4. มีการรายงานผลการดาเนินงาน ที่จะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
5. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
6. มีระบบการประกันคุณภาพภายนอก
จากกลไกการประกันคุณภาพดังกล่าว มหาวิทยาลัยนาไปจัดกิจกรรมสู่การปฏิบัติโดยมี
ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สานัก สถาบัน
สาขาวิชาดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการทางานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
1.1 จัดทานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 กาหนดปัจจัย หรือองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.3 พัฒ นาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพปัจ จัย หรือองค์ป ระกอบที่ มี ผ ลต่อ
คุณภาพการศึกษา
1.4 จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการและ
ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
2. มหาวิทยาลัยจัดประชุม สัมมนาแก่ผู้บริหาร อาจารย์ และข้าราชการ เป็นระยะๆ เพื่อ
สร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบาย แนวปฏิบัติ และ
ขอความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
3. มหาวิทยาลัยประกาศใช้นโยบาย และแนวปฏิบัติในการประกั นคุณภาพการศึก ษา
ภายในมหาวิทยาลัย
4. มอบหมายให้หน่วยงานและบุคลากรที่ รับผิดชอบงานการประกั นคุณภาพการศึกษา
รวมทั้ งแต่งตั้ง คณะกรรมการประกั นคุณภาพการศึกษาเพื่อกากับ ดูแล ส่ง เสริมสนับ สนุน และ
ให้คาปรึก ษาในเรื่ อ งการประกั นคุณ ภาพการศึก ษา คณะกรรมการประกั นคุณภาพการศึก ษา
ควรประกอบด้วย คณบดี ผู้อานวยการสานัก รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ประธานสาขาวิชา ผู้แทน
จากภายนอกหน่วยงาน และตัวแทนนักศึกษา
5. กาหนดวันที่เริ่มปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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6. กาหนดมาตรฐานขั้นต่าและขั้นสูง เงื่อนไขเวลาที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย ดาเนินการ
ควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ตามแนวทางที่กาหนด มหาวิทยาลัยระบุดัชนีและตัวบ่งชี้ของ
คุณภาพการศึกษา
7. มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบเครือข่ายของฐานข้อมูลกลางและระบบรายงาน เพื่อรับส่ง
และป้อนกลับข้อมูลให้กับคณะ และหน่วยงานสนับสนุน
8. มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการของคณะ และ
หน่วยงานสนับสนุนเที ยบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยดาเนินการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพและ
ติดตามประเมินคุณภาพการดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย
9. มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมสาหรับการตรวจสอบและประเมินโดยองค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานสนับสนุน จัดทารายงานการประเมินตนเอง (self Assessment
report : SAR) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หรือองค์กรภายนอกที่ รับผิดชอบการประเมิ น
มหาวิทยาลัย
10. ให้ข้ อ มู ล แก่ คณะกรรมการที่ ม าตรวจสอบ ประเมิ น และรับ รองมหาวิ ท ยาลั ย
(Accreditation)
11. รับข้อมูลจากกรรมการที่มาประเมิน เพื่อปรับปรุงพัฒนา เสริมข้อดี แก้ไขปรับปรุง
ข้อด้อย
12. มหาวิท ยาลัยโดยกองพัฒ นานักศึก ษา และคณะ สนับ สนุนส่ง เสริม ให้นักศึก ษาได้
ดาเนินงานกิจกรรมตามหลักการคุณภาพ PDCA และปฏิบัติกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D)

กระบวนการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมิ นคุณภาพภายในควรประกอบด้วย ผู้ท รงคุณวุฒิ
ภายนอก ในสาขาวิชาที่ถูกตรวจสอบและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งเป็นประธาน
และมีเจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
2. การเตรีย มการรับการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ คณะและหน่วยงานสนับ สนุนที่
พร้ อ มรั บ การตรวจสอบ/ประเมิ น คุ ณ ภาพแจ้ ง ความจ านงให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เข้ า มาตรวจสอบ
โดยคณะและหน่ว ยงานสนั บ สนุ นจะต้อ งเตรี ยมตั ว ล่ วงหน้า และด าเนิ น การตามกระบวนการ
ที่สาคัญ คือ
2.1 จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ (Quality Assurance Manual)
2.2 จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)
รายงานการประเมิน ตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เป็นเอกสารที่
จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการดาเนินงานให้สาธารณชนรับทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึง
จุดแข็ง และจุ ดอ่ อ นในการดาเนิ นงาน โดยรายงานการประเมิ นตนเองจะมี ก ารประเมิ นตนเอง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตามเกณฑ์การตัดสินตามที่กาหนดไว้รายงานการประเมินตนเองจะประกอบด้วยสาระสาคัญ 5 ส่วน
คือ
1) ส่วนนา ประกอบด้วยรายละเอียดที่ เป็นข้อมูล พื้นฐานของหน่วยงาน ได้แก่
ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับอาจารย์ นักศึกษา
พื้นที่ งบประมาณ เป็นต้น
2) ส่วนสาระ เป็นผลการดาเนินการตามองค์ประกอบ/ดัชนีบ่งชี้คุณภาพ จุดอ่อน/
แข็ง โดยในส่วนของรายงานการประเมินตนเองจะมีการประเมินตนเองว่าเป็นไปตามเกณฑ์การตัดสิน
ที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
3) ส่วนสรุป ในรายงานการศึกษาตนเองจะเป็นการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
เป็นภาพรวม ส่วนในรายงานการประเมินตนเองจะเป็นการสรุปผลการดาเนินการโดยระบุเกณฑ์
ตัดสินรายองค์ประกอบ จุดอ่อน/แข็ง และแนวทางการดาเนินงานต่อไป
4) เอกสารหลัก ฐานอ้างอิง ในแต่ล ะตัวบ่ง ชี้ตามรายองค์ป ระกอบ และข้อมู ล
พื้นฐานของแต่ละหน่วยงาน
5) ภาคผนวก และเอกสารประกอบอื่นๆ ประกอบด้วยเอกสารเพิ่มเติมซึ่งมีความ
สมบูรณ์ในตัวเองและเป็นหลักฐานในการตรวจสอบคุณภาพ ส่วนเอกสารประกอบอื่นๆ เป็นเอกสาร
ที่เ กี่ยวข้องกับ การประกันคุณภาพการศึก ษาแต่ไม่ ได้จัดไว้ในภาคผนวก อาจเป็นเอกสารที่ มีก าร
อ้างอิงในรายงานหรือไม่ได้อ้างอิงก็ได้ ซึ่งจะเห็นว่าเป็นหลักฐานหรือดัชนีสาคัญในการชี้วัดผลของการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 ส่งคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการประเมินตนเองให้มหาวิทยาลัย
พร้ อ มข้ อ มู ล หรื อ เอกสารประกอบก่ อ นการตรวจสอบ /ประเมิ น อย่ า งน้ อ ย 2 สั ป ดาห์ ก่ อ น
การตรวจสอบ / ประเมิน
2.4 ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกาหนดการตรวจสอบ/ประเมิน
2.5 การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจสอบ/ประเมิน
1) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงของรายงานการประเมินตนเองให้เป็นระบบ
สะดวกในการตรวจสอบ
การเก็บหลักฐานอ้างอิงเพื่อการดาเนินการในระบบประกันคุณภาพ
การจัดระบบการเก็บหลักฐานและข้อมูลเพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพเป็นสิ่งที่
มีความสาคัญมาก ซึ่ง จะเอื้อ ให้การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว สามารถทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน สรุปผลการประเมินตนเอง การวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็ง วิธีการแก้ไข วิธีเสริม และการพัฒนาภารกิจได้อย่างชัดเจน และตรงกับสิ่งที่ได้ทาจริง
ระบบการเก็บหลักฐานอ้างอิงที่ควรดาเนินการคือระบบการเก็บหลักฐานอ้างอิง
ตามองค์ประกอบคุณภาพ ดัชนีประเมิน และเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีการกาหนดรหัสหลักฐานอ้างอิง
เป็นตัวเลขจานวน 3-5 หลัก
2) ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเตรียมตารางการเยี่ยมเยียน
การสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
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3) ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงาน/คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพของหน่ ว ยงาน
นัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการตอบคาถามหรือจัดหาหลักฐานเพิ่มเติม
3. กิจกรรมการตรวจสอบ/ประเมิน
3.1 ก่อนการตรวจสอบ/ประเมิน
1) ผู้ตรวจสอบ /ประเมินศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และรายงาน
การประเมินตนเองของหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน
และพิจารณาว่าเกณฑ์การตัดสินแต่ละองค์ประกอบที่กาหนดไว้เป็นอย่างไร
2) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินเพื่อกาหนดกระบวนการตรวจสอบ/
ประเมิน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีการตรวจสอบ/ประเมิน การกาหนดประเด็นการตรวจสอบ/
ประเมิน
3.2 การตรวจสอบ/ประเมิน
การตรวจสอบ/ประเมิ น คุ ณภาพภายในจะเป็ น การตรวจสอบ/ประเมิ น ตาม
องค์ประกอบและดัชนีที่คณะกาหนดไว้เป็นหลัก โดยตรวจสอบว่าแต่ละองค์ประกอบมีระบบ กลไก
และผลการด าเนิ น การที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ความมี คุ ณ ภาพหรื อ ไม่ อย่ า งไร มี จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง
แนวทางแก้ไข อย่างไร ซึ่งนอกจากจะตรวจสอบจากหลักฐาน และการดาเนินการจริงตามที่เขียนไว้
ในรายงานการศึกษาตนเอง/รายงานการประเมินตนเองแล้ว ผู้ตรวจสอบ/ประเมินอาจตรวจสอบส่วน
อื่นเพิ่มเติมเพื่อเสริมให้สมบูรณ์ขึ้นได้
การตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
มีกิจกรรมในการตรวจสอบ/ประเมิน ดังนี้
1. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินจะมีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในการตรวจสอบ/ประเมิน เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านมีเ วลาในการศึกษาข้อมู ล
ตรวจสอบเอกสาร สัม ภาษณ์ตามองค์ ป ระกอบที่ กาหนดให้ อย่างไรก็ตาม กรรมการตรวจสอบ/
ประเมินสามารถศึกษาข้อมูล ตรวจสอบเอกสารสัมภาษณ์ในองค์ประกอบอื่นๆ ได้ หากมีเวลาและ
ความสนใจเป็นพิเศษในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
2. การตรวจสอบเอกสาร คณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมิ นศึก ษาข้อ มู ล ต่างๆ เพื่ อ
ตรวจสอบว่าคณะมีระบบกลไกและการดาเนินการตามที่ระบุไว้ใน รายงานการประเมินตนเองหรือไม่
อย่างไรพร้อมทั้งตั้งประเด็นคาถาม ข้อสงสัยเพื่อที่จะสอบถามเพิ่มเติมในขณะการสัมภาษณ์
3. การนาเสนอข้อมูลเบื้อต้นของคณะและหน่วยงานสนับสนุน ผู้บริหารเสนอของคณะและ
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และชี้ แ จง รายงาน
การประเมินตนเองหรือไม่ อย่างไรพร้อมทั้งตั้งประเด็นคาถาม ข้อสงสัยเพื่อที่ จะสอบถามเพิ่มเติม
ในขณะการสัมภาษณ์
4. การสอบถามข้อมูลจาก อาจารย์ นักศึกษา หัวหน้าหน่วยงาน ลักษณะคาถามที่สอบถาม
อาจารย์เน้นที่การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการสังคม และ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ระบบ/กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนคาถามที่สอบถามนักศึกษาเน้นที่การเรียนการสอน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และระบบ/กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนคาถามที่สอบถาม
หัวหน้าหน่วยงานเน้นที่การบริหารจัดการ งบประมาณและระบบกลไก การประกันคุณภาพการศึกษา
5. การเยี่ยมชมการเรียนการสอน สถานที่ อุปกรณ์และปัจจัยเกื้อหนุน เป็นการตรวจสอบ
ตามองค์ประกอบที่ 2 เป็นหลัก คือ การเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุ ด สถานที่และ
อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. การสรุปผลการตรวจสอบ/ประเมิ น หลังจากการศึก ษาข้อมู ล ตรวจสอบหลัก ฐาน
การสัมภาษณ์ การเยี่ยมชมสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนแล้ว มี ก ารประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ประเมิน และนาเสนอผลการตรวจสอบ/ประเมินด้วยวาจาต่อคณะที่ถูกตรวจสอบ/ประเมิน
การตัดสินการตรวจสอบคุณภาพพิจ ารณาตามเกณฑ์ ที่คณะกาหนดไว้โ ดยมี เพิ่ม เติม
ข้อสังเกตที่เ ป็นจุดแข็ง จุดอ่อ น และแนวทางแก้ ไข ส่วนการตัดสินการประเมินคุณภาพมี การให้
คะแนนโดยพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสินที่กาหนดไว้
7. การนาเสนอผลการตรวจสอบ/ประเมินแจ้งผลการตรวจสอบ/ประเมิน ต่อผู้บริหารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะและหน่วยงานสนับสนุนที่ถูกตรวจสอบ เมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมชม โดยประธานแจ้ง
ผลการพิ จ ารณาในภาพรวมและให้ ผู้ ต รวจสอบแต่ ล ะท่ า นน าเสนอผลการพิ จ ารณาเป็ น ราย
องค์ป ระกอบตามองค์ ป ระกอบที่ ได้แ บ่ง ความรับ ผิด ชอบไว้ โ ดยควรให้ข้อ คิดเห็น ในส่วนจุดแข็ ง
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข และแนวทางเสริม หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้คณะชี้แจง ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
4. หลังการตรวจสอบ/ประเมิน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินคุณและส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ/
ประเมินตรวจแก้ภายใน 3 อาทิตย์ และส่งรายงานผลการตรวจสอบให้คณะที่ถูกตรวจสอบภายใน
1 เดือน นับจากการตรวจสอบ

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 หน่วยงานย่อยภายในของคณะวิชา/สานัก/สถาบัน
การตรวจสอบระบบคุณภาพระดับนี้เ กิดขึ้นที่ ภาควิชา/หลักสูตร (ภายในคณะวิชา) หรือ
ฝ่ า ย/กอง/ศู น ย์ (ภายในส านั ก ) โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ คณะกรรมการที่ ห น่ ว ยงานแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น
การตรวจระบบคุณภาพในระดับนี้ มุ่งตรวจสอบระบบการทางานตามขั้นตอนการดาเนินงานภายใน
ของ หน่วยงานย่อยและตามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามว่ากระบวนการยังคงดาเนินการตาม
ระบบที่ วางไว้และเพื่ อใช้เ ป็นข้อมู ลในการปรับ ปรุง งาน เช่น กลไกในการควบคุมหลัก สูตร ระบบ
ในการขั บ เคลื่ อ นให้ นั ก ศึ ก ษามี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นตามรอบระยะเวลาของหลั ก สู ต ร ระบบ
การประเมินผล การเรียนของนักศึกษา การควบคุมการให้บริการต่างๆ เป็นต้น
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ระดับที่ 2 คณะวิชา/ สานัก/สถาบัน
การประเมินคุณภาพในระดับนี้มุ่ง การประเมินผลการดาเนินงานของคณะวิชา/สานัก /
สถาบัน ทั้งนี้คณะวิชา/สานัก/สถาบันสามารถกาหนดนโยบายในการประกันคุณภาพได้ว่าต้องการ
ตรวจสอบหรื อ การประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน โดยคณะวิ ช า/ส านั ก /สถาบั น /ศู น ย์ ฯ แต่ ง ตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการเพื่อดูระบบและกลไกกากับทุกองค์ประกอบและผลการดาเนินการ
คณะ/สานัก/สถาบัน/ศูนย์ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผลการตรวจสอบ/การประเมิ นจากหน่วยงานย่อย จะใช้ เ ป็นข้อมู ล ในการสัง เคราะห์
เพื่อประเมินตนเองในระดับคณะวิชา/สานัก/สถาบัน/ศูนย์ และเป็นการตรวจสอบการนานโยบายไปสู่
การปฏิ บั ติ พร้ อ มจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองในระดั บ คณะวิ ช า /ส านั ก /สถาบั น /ศู น ย์
เพื่อรับการประเมินจากมหาวิทยาลัยต่อไป
ระดับที่ 3 มหาวิทยาลัย
การประกั น คุ ณภาพในระดั บ นี้ด าเนิ น การโดยคณะผู้ท รงคุณ วุ ฒิห รื อคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเพื่อประเมินหน่วยงานระดับคณะวิชา/สานัก/สถาบัน/ศูนย์ และหน่วยงาน
เทียบเท่าต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบดูระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ของคณะวิ ช า/ส านัก /สถาบั น /ศู น ย์แ ละผลการด าเนิ นงานที่ ต อบสนองยุ ท ธศาสตร์ และทิ ศทาง
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย รายงานจากการประเมินหน่วยงานภายในจะทาการสังเคราะห์เพื่อจัดทา
สรุปในภาพรวม เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยนาไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาต่อไป
การตรวจสอบ/การประเมิ นทั้ ง 3 ระดับ ดาเนินการในลักษณะ Peer review โดย
คณะกรรมการที่ แ ต่ง ตั้ง ขึ้ นซึ่ง ประกอบด้วยผู้ท รงคุ ณวุฒิภายในและอาจมี ก ารเชิญ ผู้ท รงคุณวุ ฒิ
ภายนอกมาร่วมตรวจสอบ/ประเมินก็ได้ตามความเหมาะสม ตัวชี้วัดที่ใช้ในการตรวจสอบ/ประเมิน
ในระดับต่างๆ ควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่า งสม่าเสมอเพื่อให้เป็นกลไกหนึ่งของการปรับปรุง
ระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
การจัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุง
รายงานผลการตรวจสอบ/ประเมิ นของแต่ล ะหน่วยงาน จะนาเสนอต่อผู้บ ริห ารของ
หน่วยงานและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้บริหารของหน่วยงานมีหน้าที่ในการพิจารณาจัดทา
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย ภายในระยะที่
เหมาะสม
รูปแบบของแผนพัฒนาอาจระบุเป็นเรื่องๆ ภายใต้หัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
- การบริหารหลักสูตรและการสนับสนุนการเรียนการสอน
- โครงการเสริมสร้างการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ
- การส่งเสริมงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์
- ส่งเสริมการบริการวิชาการ
- การสร้างเอกลักษณ์และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- การบริหารจัดการภารกิจหลัก ภารกิจรอง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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- โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ
- การบริหารจัดการและการบริหารการเงิน
- การปรับปรุงดัชนีและกลไกในระบบการประกันคุณภาพ
สานักมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพจะรวบรวมแผนพัฒนาและปรับปรุงของ
หน่วยงานต่างๆ นาเสนอ ตามลาดับขั้นสู่สภามหาวิทยาลัยต่อไป
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การกาหนดค่าเป้าหมายองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
ในปีการศึกษา 2553 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจานวนองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ 28 ตัวบ่งชี้
แยกเป็นตัวบ่งชี้ตามกรอบการประกันคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 23 ตัวบ่งชี้
ตัวบงชี้ที่แสดงอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย จานวน 3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ตามนโยบายรัฐบาล
(3D) จานวน 2 ตัวบ่งชี้ โดยกาหนดเป้าหมาย ดังนี้
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการกาหนดเป้าหมาย
ชนิดตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย คะแนน
2553
สกอ. ชนิดตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1.1 กระบวนการ
8 ข้อ
5
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร 2.1 กระบวนการ
4 ข้อ
4
หลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.2 ปัจจัยนาเข้า 3 คะแนน
3
2.3 อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2.3 ปัจจัยนาเข้า 2 คะแนน
2
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
2.4 กระบวนการ
6 ข้อ
4
บุคลากร สายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
2.5 ปัจจัยนาเข้า
6 ข้อ
4
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
2.6 กระบวนการ
7 ข้อ
5
การสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
2.7 กระบวนการ
5 ข้อ
5
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง
2.8
ผลผลิต
4 ข้อ
4
คุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ัดให้กบั นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและ
3.1 กระบวนการ
7 ข้อ
5
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
3.2 กระบวนการ
6 ข้อ
5
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ
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ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา

ชนิดตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย คะแนน
2553
สกอ. ชนิดตัวบ่งชี้
4.1

กระบวนการ

7 ข้อ

5

4.2

กระบวนการ

5 ข้อ

5

4.3

ปัจจัยนาเข้า

กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
40,000 บาท
กลุ่ม
สังคมศาสตร์
25,000 บาท

3.33

กระบวนการ

5 ข้อ

5

กระบวนการ

4 ข้อ

4

ผลผลิต

ระดับ 5

5

ผลผลิต

ระดับ 5

5

ผลผลิต

ระดับ 5

5

กระบวนการ

5 ข้อ

5

กระบวนการ

7 ข้อ

5

กระบวนการ
กระบวนการ

4 ข้อ
4 ข้อ

4
4

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่ 5.1
สังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด 5.2
ประโยชน์ต่อสังคม
5.2.1 ระดับความสาเร็จและประสิทธิผลของ อัตลักษณ์
แผนพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5.2.2 ระดับความสาเร็จและของแผนการ อัตลักษณ์
ส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนว
พระราชดาริ
อัตลักษณ์
5.2.3 ระดับความสาเร็จของการประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปะ 6.1
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผู้นาของสถาบันและผู้บริหารทุก
7.1
ระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
7.2
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริห ารและ 7.3
การตัดสินใจ

5
รวม
4.16
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ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ

ชนิดตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย คะแนน
2553
สกอ. ชนิดตัวบ่งชี้
7.4 กระบวนการ
6 ข้อ
5

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 8.1 กระบวนการ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 กระบวนการ
ภายใน
องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 10.1 กระบวนการ
10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี
10.2
ผลผลิต
(3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
ทั้ง 3 ด้าน

7 ข้อ

5

8 ข้อ

4

5 ข้อ
3 ด้าน

5
5

*หมายเหตุ - องค์ประกอบที่ 10 เป็นองค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล ไม่ต้องนาคะแนนมานับรวม
- ค่าเป้าหมายเป็นไปตามความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารที่ร่วมประชุมในโครงการ
อบรมตัวบ่งชี้ใหม่ ตามเกณฑ์การประเมินใหม่ของ สกอ. และพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
วันที่ 6 ตุลาคม 2553 และที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย วันที่
1 พฤศจิกายน 2553 โดยผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

16

จานวนองค์ประกอบที่หน่วยงานต่างๆต้องรายงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หน่วยงาน
2
*
*
*
*
*
*
*

3
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*
*

*
*
*

*
*

หมายเหตุ
7
*
*
*
*
*
*
*

8
*
*
*
*
*
*
*

9
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

รายงานทุกตัวบ่งชี้ และ องค์ประกอบ 3D ยกเว้น 2.5 และ 7.3
รายงานทุกตัวบ่งชี้ และ องค์ประกอบ 3D ยกเว้น 2.5 และ 7.3
รายงานทุกตัวบ่งชี้ และ องค์ประกอบ 3D ยกเว้น 2.5 และ 7.3
รายงานทุกตัวบ่งชี้ และ องค์ประกอบ 3D ยกเว้น 2.5 และ 7.3
รายงานทุกตัวบ่งชี้ และ องค์ประกอบ 3D ยกเว้น 2.5 และ 7.3
รายงานทุกตัวบ่งชี้ และ องค์ประกอบ 3D ยกเว้น 2.5 และ 7.3
รายงานทุกตัวบ่งชี้ และ องค์ประกอบ 3D ยกเว้น 2.5 และ 7.3
รายงานทุกตัวบ่งชี้ และ องค์ประกอบ 3D ยกเว้น 2.5 และ 7.3
รายงานทุกตัวบ่งชี้ และ องค์ประกอบ 3D ยกเว้น 2.5 และ 7.3
องค์ประกอบที่ 2 รายงานเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 2.3, 2.5, 2.8
องค์ประกอบที่ 2 รายงานเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.6, 2.7

คณะรับผิดชอบในการกาหนดตัวบ่งชี้ระดับสาขาวิชา
รองฯ รองฯ รองฯ
สุพจน์ สมศิริ สุเทพ
สุพจน์
สุเทพ

รองฯ
อรสา

รองฯ รองฯ รองฯ รองฯ
วิภาวี สุเทพ วิภาวี สุพจน์
สุพจน์ อดุลย์
อดุลย์

รองฯ
วิภาวี

จิตเจริญ

หมายเหตุ * คือองค์ประกอบที่ต้องรายงานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน
จานวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานต่างๆต้องรายงานเป็นไปตามมติที่ประชุม ในการประชุมเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติและชี้แจงตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ประเมินใหม่ของ สกอ.
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7. วิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ศูนย์ กทม.)
8. วิทยาลัยอุษาคเนย์ (ศูนย์สระแก้ว)
9. วิทยาลัยนวัตกรรม
10. บัณฑิตวิทยาลัย
11. สานักงานอธิการบดี
12. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
13. สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
14. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. สถาบันวิจัยและพัฒนา
16. สาขาวิชา
ผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย

1
*
*
*
*
*
*
*

องค์ประกอบที่
4
5
6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ส่วนที่ 3
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ความเป็นมาของการประกันคุณภาพ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน
พ.ศ. 2539 ตามนโนบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทุกฝ่ายงาน
ทั้ งผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงความจ าเป็น ที่ จ ะต้องมี ก ารประกั น คุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ
อันจะส่งผลให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความน่าเชื่อถือ โดยมีการกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพของ
สานัก และมีการจัดทาเอกสารรายงานการประเมิ นตนเอง (Self Assessment Report) ครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2543-2544 และได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินเพื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ
ทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้และความคาดหวังของสังคม นอกจากการผลิตบัณฑิตแล้ว มหาวิทยาลัยยังมี
ภารกิจหลักในด้านการวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ต้องดาเนินการให้มีคุณภาพด้วย
การที่ ภารกิ จ หลัก จะดาเนินได้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพ และการที่ จ ะให้ได้ม าซึ่ง บัณฑิ ต ที่
พึงประสงค์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในฐานะเป็น
หน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ ต้ อ งพั ฒ นาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึก ษา เพื่อท ากิ จ กรรมหรือปฏิบัติก ารอย่างเป็นระบบตามแผนที่ วางไว้
ในการควบคุม ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่จะมีผลต่อคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาระบบและกลไก
การประกั นคุณภาพภายในขึ้น โดยก าหนดปัจ จัยหรือองค์ป ระกอบที่ มี ผ ลต่อคุณภาพการศึก ษา
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพแต่ละองค์ประกอบ เกณฑ์มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ตลอดจนมีกลไก
การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของระบบการผลิต และปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อ เนื่อ ง อันจะทาให้ส ภาประจ ามหาวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ผู้บริห าร
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มั่นใจว่า สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพร้อมสาหรับการประกันคุณภาพโดยองค์ก ร
ภายนอก

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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นโยบายการประกันคุณภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพไว้ดังนี้
1. ให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินการประกันคุณภาพ
การปฏิบัตงิ านอย่างต่อเนือ่ ง และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
2. จัดทามาตรฐาน ดัชนีการประเมิน และเกณฑ์ การประเมิ นเพื่อการดาเนินการประกั น
คุณภาพของงานในแต่ล ะด้ านให้สอดคล้องกั บ แนวปฏิ บัติของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐานสากล
3. จัดให้มีการดาเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการของทุกฝ่ายงาน ภายใต้
กรอบและมาตรฐานที่กาหนด
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น
5. สนับสนุนให้ บุคลากรของส านั กฯ มี ส่วนร่วมในการสร้างระบบการประกั นคุณภาพ
มีการติดตามและประเมินผล การนาระบบการประกันคุณภาพไปสู่การปฏิบัติ
6. น าผลการประเมิ นไปใช้ ในการวางแผนพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดระบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการประเมินผล
การดาเนินงานตามภารกิจหลัก โดยมีแนวคิดดังนี้
1. ผู้บริหารมีปณิธานและความมุ่ง มั่นแน่วแน่ในการพัฒ นาระบบและกลไกการประกั น
คุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตสานึกที่มุ่งเน้นที่คุณภาพ
3. บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และมีแนวคิดทีจ่ ะปรับปรุงงานของตนอยูเ่ สมอ
4. มีการทางานเป็นทีม โดยแบ่งความรับผิดชอบ
5. สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ทุกคนในองค์การ
6. มีแผนพัฒ นาบุคลากรทุก ระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิ ดความชานาญและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของงานให้มีมาตรฐาน
8. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมี เป้าหมายที่ จะปรับปรุงคุณภาพของระบบ และ
กระบวนการผลิต และผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดคุณภาพ
9. ขจัดอุปสรรคและ/หรือป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการดาเนินงาน และการสูญเสีย
ของผลผลิต

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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10. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อมู ลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงการดาเนินการให้
ได้ผ ลผลิตที ่พึง ประสงค์และสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ใ ช้ โดยใช้ท รัพ ยากรอย่างคุ้ม ค่า
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อยู่บน
พื้นฐานของทฤษฎีระบบที่ประกอบด้วย ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์/ผลกระทบ
(Output) โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสาคัญ และใช้วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle):
PDCA (Plan-Do-Check-Act) ดังภาพที่ 3.1

ระบบการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน
Input

Output
Outcome

Process

Customer
Satisfaction

4 องค์ประกอบ

ภารกิจของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

P

D

A

C

ภาพที่ 3.1 ภาพแสดงถึงระบบที่ประกอบด้วย ตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์/ผลกระทบ โดยเน้น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากข้างต้น แสดงถึงระบบที่ประกอบการด้วยตัวป้อน กระบวนการ ผลลัพธ์ /ผลกระทบ
โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่าระบบจะทาให้เกิดมีลักษณะที่สาคัญ คือ งานของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกลไกในการตรวจสอบและประเมินเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิด
การพั ฒนาอย่างต่อเนื่อ ง ซึ่งจะมุ่งเน้นทั้งการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Audit) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) มีการเชื่อมโยงงานประกั น
คุณภาพกับระบบบริหาร ให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานที่เป็นแรงขับ (Driver) สาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ตามเป้าหมายที่กาหนด การมุ่งเน้นการดาเนินงานไปสู่การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
และปฏิบัติกิจกรรมสอดคล้องจนกระทั่งส่งผลการประเมินภายนอก และการรองรับมาตรฐานวิชาชีพ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ในด้ านกลไกการประกั นคุ ณภาพการศึก ษา จะเป็น กระบวนการ และมาตรฐานของ
การควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินงาน ในเรื่องการประกันคุณภาพของ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้คาปรึกษาและสนับสนุน
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน กลไกที่สาคัญมี 6 ประการได้แก่
1. มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีฝ่ายงานรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
3. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานที่จะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
5. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
6. มีระบบการประกันคุณภาพภายนอก
จากกลไกการประกันคุณภาพดังกล่าว สามารถนาไปจัดกิจกรรมสู่การปฏิบัติโดยมีระบบ
กลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทางานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
1.1) จัดทานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2) กาหนดปัจจัยหรือองค์ป ระกอบที่มี ผลต่อคุณภาพการศึกษาของสานัก ส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
1.3) พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ ปัจจัย หรือองค์ประกอบที่มี ผลต่อ
คุณภาพการศึกษา
1.4) จัดทาเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
และตรวจสอบผลการดาเนินงาน
2. จัดประชุม บุคลากรในสานักเป็นระยะๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็น
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบาย แนวปฏิบัติ และขอความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาในสานัก
4. กาหนดวันที่เริ่มปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละฝ่ายภายในสานัก
5. กาหนดมาตรฐานขั้นต่าและขั้นสูง เงื่อนไขเวลาที่ต้องการบรรลุ ดาเนินการควบคุม
คุณภาพการศึกษาขององค์ประกอบต่างๆ ตามแนวทางที่ มหาวิทยาลัยระบุดัชนีและตั วบ่ง ชี้ของ
คุณภาพการศึกษา
6. เตรียมความพร้อมสาหรับการตรวจสอบ และการประเมิน โดยองค์กรภายนอก จัดทา
รายงานการประเมินตนเอง (self Assessment report-SAR) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยหรือ
องค์กรภายนอกที่รับผิดชอบการประเมินมหาวิทยาลัย
7. ให้ข ้อ มูล แก่ค ณะกรรมการที ่ม าตรวจสอบประเมิ น และรั บรองมหาวิ ท ยาลั ย
(Accreditation)
8. รับข้อมูลจากกรรมการที่ มาประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมข้อดี แก้ ไขปรับ ปรุง
ข้อด้อย
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

29

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูประถัมภ์
สานักมาตรฐาน และจัดการคุณภาพ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานบริหารทั่วไป

งานมาตรฐานหลักสูตร

งานพัฒนาการเรียนการสอน

งานทะเบียนและประมวลผล

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 3.2 ภาพแสดงโครงสร้างขอบข่ายการประกันคุณภาพ
ขั้นตอนในการประกันคุณภาพมีกระบวนการ 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นการควบคุมคุณภาพ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการบริหารกิจกรรม
เพื่อสร้างและพัฒนาคุณภาพตามแผนที่ได้วางไว้อย่างรัดกุมทุกขั้นตอน ตามเงื่อนไขขององค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้คุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ ให้สามารถดาเนินการได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
จั ด ระบบและกลไกในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบเพื่ อ ให้ ก ารก ากั บ การด าเนิ น งานได้ ผ ลตามตั ว บ่ ง ชี้
ประสิทธิภาพ มากขึ้น
2. ขั้นการตรวจสอบคุณภาพ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะตรวจสอบว่าได้มี
การดาเนินงานตามแผนที่วางไว้จริง และมีหลัก ฐานที่แสดงการปฏิบัติงานดังกล่าว การตรวจสอบ
การดาเนินกิจกรรมในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ จะอาศัย
2.1) แบบตรวจสอบการดาเนินการประกันคุณภาพ
2.2) ตัวบ่งชี้การตรวจสอบการประกันคุณภาพ
กระบวนการตรวจสอบจะศึกษาวิเคราะห์ว่ามีระบบกลไกกากับการควบคุมคุณภาพและ
มีการปฏิบัติ รวมทั้งมีผลการปฏิบัติตามระบบกลไกดังกล่าว
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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3. ขั้นการประกันคุณภาพ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะให้ค่าหรือความหมาย
ในเชิงคุณภาพว่าตนเองได้ปฏิบัติการนั้นๆ อยู่ในระดับดี มาก น้อยเพียงใด มีปัญหา อุปสรรค์ใดบ้างที่
จะดาเนินการแก้ไขให้บรรลุวัตถุประสงค์ รับข้อมูลป้อนกลับที่สะท้อนจุดอ่อนหรือนาจุดแข็งในการ
ดาเนิ นงานไปส่ง เสริม และยัง สามารถน าผลการประเมิน ไปใช้ป ระโยชน์ใ นการปรับ ปรุง การ
ดาเนินงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นแม้ในขณะที่ดาเนินงานยังไม่สิ้นสุด

การกาหนดค่าเป้าหมายองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2553 ของ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ในปีก ารศึก ษา 2553 ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ นคุ ณภาพการศึก ษาภายใน(สกอ.) ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรับการตรวจประเมิน 4 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ แยกเป็นตัวบ่งชี้
ตามองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการกาหนด
เป้าหมาย
ชนิดตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย คะแนน
2553
สกอ. ชนิดตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้
1.1

องค์ประกอบ

กระบวนการพัฒนาแผน

1.1

กระบวนการ

2.1
2.2
2.3
2.4

กระบวนการ
ปัจจัยนาเข้า
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ

2.5

ปัจจัยนาเข้า

2.6
2.7

กระบวนการ
กระบวนการ

2.8

ผลผลิต

3.1

กระบวนการ

3.2

กระบวนการ

7 ข้อ

4

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดั บความส าเร็ จของการเสริมสร้างคุ ณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1
3.2

ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ

ชนิดตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย คะแนน
2553
สกอ. ชนิดตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1
4.2
4.3

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา

4.1

กระบวนการ

4.2

กระบวนการ

4.3

ปัจจัยนาเข้า

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
5.1
กระบวนการ
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
5.2
กระบวนการ
ต่อสังคม
ระดับความสาเร็จและประสิทธิผลของแผนพัฒนา อัตลักษณ์
ผลผลิต
ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับความสาเร็จและของแผนการส่งเสริมและ อัตลักษณ์
ผลผลิต
เผยแพร่งานตามแนวพระราชดาริ
ระดับความสาเร็จของการประสานความร่วมมือ อัตลักษณ์
ผลผลิต
กับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1

ระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

6.1

กระบวนการ

7.1

กระบวนการ

6 ข้อ

4

7.2
7.3
7.4

กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ

3 ข้อ
3 ข้อ
5 ข้อ

3
3
4

8.1

กระบวนการ

6 ข้อ

4

9.1

กระบวนการ

5 ข้อ

3

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1
7.2
7.3
7.4

ภาวะผู้นาของสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบัน
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
10.1
10.2

การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี(3D)
ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย3 ดี(3D)
มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน

หมายเหตุ :

10.1
10.2

กระบวนการ
ผลผลิต

หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ไม่รับการตรวจประเมิน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ส่วนที่ 4
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ
1. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
1.1 หลักการ
การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการ
สาคัญ 6 ประการ คือ
1) ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจ
หลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2) ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุ ดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิร ะดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ งสอดคล้องไปในทิ ศทาง
เดียวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญ คือ ไม่ ให้เป็นภาระ
ซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานแก่สถาบันอุดมศึกษา
3) ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิต
และผลลัพธ์จะมีทั้งที่ สกอ. พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้เพื่อ
ความเชื่อ มโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกั นคุณภาพอุดมศึก ษาไทยและเพื่อรองรั บ
การประเมินภายนอกของ สมศ.
4) ตัวบ่ ง ชี้ มี ค วามสมดุ ล ระหว่า งมุ ม มองการบริ ห ารจั ดการทั้ ง 4 ด้ าน คื อ ด้า น
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวัตกรรม
5) จ านวนตัวบ่ ง ชี้ที่ พัฒ นาขึ้นเป็นเพี ยงจ านวนตัวบ่ง ชี้ขั้น ต่า สถาบั นอุดมศึ ก ษา
สามารถเพิ่มเติมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
6) เกณฑ์ ที่ พั ฒ นาขึ้นมี ทั้ ง ประเภทเกณฑ์ ม าตรฐานทั่ วไปที่ ใ ช้กั บ ทุ ก กลุ่ม สถาบั น
อุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้น
ระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง
ที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามนิยามที่กาหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

34
1.2 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 ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
8) เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ .ศ. 2548 ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
9) มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
1.2.2 วิเคราะห์และประมวลข้อมู ลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องในข้อ 1.2.1 เพื่อนามา
พัฒนาตัวบ่งชี้ โดยจ าแนกตามปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพ ธ์ โดยใช้องค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้านที่ครอบคลุม พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒ นาตัวบ่ง ชี้ เพื่อให้
สามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน
1.2.3 กาหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่เป็นตัว
บ่ง ชี้ด้านปัจ จัยนาเข้า ตัวบ่ง ชี้ด้ านกระบวนการ และตัวบ่ง ชี้ด้า นผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่ง มี ความ
ครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที่กาหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4
ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร
การเรียนรู้และนวัตกรรม
1.2.5 กาหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ
ดังนี้
1) ตั ว บ่ ง ชี้ เ ชิ ง คุ ณ ภาพจะระบุ เ กณฑ์ ม าตรฐานเป็ น ข้ อ ๆ ก าหนดเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจานวนข้อและระบุว่า
ผลการดาเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้
1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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2) ตั ว บ่ ง ชี้ เ ชิ ง ปริ ม าณอยู่ ใ นรู ป ของร้ อ ยละหรื อ ค่ า เฉลี่ ย ก าหนดเกณฑ์
การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มี จุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผล
การด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ (ซึ่ ง อยู่ ใ นรู ป ร้ อ ยละหรื อ ค่ า เฉลี่ ย ) เป็ น คะแนนท าโดยการเที ย บ
บัญ ญั ติ ไ ตรยางศ์ โดยที่ แ ต่ ล ะตั วบ่ ง ชี้ จ ะก าหนดค่ า ร้ อยละหรื อ ค่า เฉลี่ ย ที่ คิด เป็ น คะแนน 5 ไว้
ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1 กาหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้
ร้อยละ 75.51
คะแนนที่ได้

=

75.51  5
100

= 3.78

ตัวอย่างที่ 2 กาหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้
ร้อยละ 34.62
คะแนนที่ได้

=

34.62  5
85

= 2.04

ตัวอย่างที่ 3 กาหนดค่าเฉลี่ยคือ จานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย
200,000 บาท เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน
คะแนนที่ได้

=

152,500.35  5 = 3.81
200,000

ตัวอย่างที่ 4 กาหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ได้ร้อยละ 92.08
คะแนนที่ได้

92.08  5
90

=

5

หลักการคานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้
1) ผลการดาเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้
เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5
2) ผลการดาเนิน งานต่ากว่า ค่ าร้ อ ยละหรื อค่ า เฉลี่ ยที่ ก าหนดให้เ ป็ น
คะแนน 5 คานวณคะแนนที่ได้ดังนี้
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการดาเนินการ

x5

คะแนนที่ได้ = ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยการปัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น
72.364
เป็น 72.36
3.975
เป็น 3.98
1.2.6 กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่
ไม่ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของ
คะแนน 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

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

2. คาชี้แจงอื่นๆ ในการนาตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
ใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
และหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งชี้ที่จะนาไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบ ท
โครงสร้าง และระบบการบริหาร และปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับ
ระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของ
สถาบันอาจปรับเป็นการประเมินกรรมการประจาคณะวิชาและผู้บริหารคณะวิชา เป็นต้น
2.3 การประเมิ นทุ ก ตัวบ่ง ชี้เ ป็นการประเมิ น ในรอบปีก ารศึก ษา ยกเว้นตัวบ่ง ชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 และตัวบ่งชี้ที่ 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น
จะต้ อ งระบุ ใ ห้ ชั ด เจนและต้ อ งประเมิ น ในรอบปีง บประมาณอย่ า งต่ อ เนื่อ ง โดยใช้ พ .ศ. ของ
ปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน สาหรับตัวบ่งชี้ของสมศ. ให้ใช้รอบปีตามที่ สมศ. กาหนด
2.4 อาจารย์ประจา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัยประจา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา ให้นับระยะเวลาการทางาน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
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3. นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้
กระบวนการเรีย นรู้ที่เ น้นผู้เรีย นเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึก ษาที่ ถือว่าผู้เ รียน
สาคัญที่สุด เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้
ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับ
สังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
นอกจากนี้ต้อ งส่ง เสริม ให้ ผู้เ รีย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติแ ละเต็ม ตามศั ก ยภาพ
โดยสะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทาโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อ
ที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษาตามแนวทางเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
ซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทย
หลายรูปแบบตัวอย่างเช่น1
1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning: PBL)
2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)
3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study)
5) การเรียนรู้จากการทางาน (Work-based Learning)
6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)
7) การเรียนรูท้ ี่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)
การบูร ณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลื นของแผน กระบวนการ
สารสนเทศ การจั ด สรร ทรัพ ยากร การปฏิ บัติ ก าร ผลลัพ ธ์ และการวิ เ คราะห์ เพื่ อสนั บ สนุ น
เปูาประสงค์ที่ สาคัญของสถาบัน (organization-wide goal) การบูร ณาการที่มีประสิทธิผล เป็น
มากกว่ า ความสอดคล้ อ งไปในแนวทางเดี ย วกั น (alignment) ซึ่ ง การด าเนิ น การของแต่ ล ะ
องค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดาเนินการมี ความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
สมบูรณ์
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ
1

ดูเพิ่มเติม “รายงานการวิจัย การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2547” .
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย ในที่ประชุมวิช าการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความ
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคม
ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามา
ใช้บริการ
การให้อานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือ
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือ
ทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย ) ที่ มี การศึก ษา
ค้นคว้าที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ
จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้
การดาเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เ หมาะสม ตลอดจนประกั น
มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้
1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นัก วิจัยต้องตระหนัก ถึง พันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ ทาไว้กับ หน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
7) นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
2

ดูเพิ่มเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สภาวิจัยแห่งชาติ. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
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8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารย์แ ละบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเ พื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับ สนุนตามที่สภามหาวิท ยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่ พึง มี ในสถาบั นอุด มศึ ก ษา โดยต้อ งยึ ดมั่ น
ในหลักการ 6 ประการ คือ 1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่ง ที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับ ผิดชอบ
3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไม่ใช้อานาจครอบงาผิดทานองคลองธรรมต่อนักศึกษา และ
ต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและ
ผู้รับบริการ 9) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ 10) จรรยาบรรณต่อสังคม
นัก วิ จัย ประจ า หมายถึง ข้า ราชการ หรือ พนัก งาน หรื อ บุค ลากรที่ มี สั ญ ญาจ้า งกั บ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย
นักศึกษาเต็มเวลาเทีย บเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES) หมายถึง
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
ระบบทวิภาค - สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี: ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ
ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิต
ต่อภาคการศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค - สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
(10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
ขั้นตอนการคานวณค่า FTES มีดังนี้
1) คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours: SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผล
คูณระหว่างจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา
ตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม -ถอน)
โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
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SCH = 
เมื่อ ni

Ci

nici

= จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
= จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i

2) คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณดังนี้
SCH
FTES =
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
โดยสถาบั นได้มี ก ารคานวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่ มี ก ารจ่า ยค่า ตอบแทนเป็ น
การพิเศษ
นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ
โดยสถาบัน มิ ไ ด้ นับ ว่า การสอนดัง กล่ าวเป็น ภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มี ก ารจ่า ย
ค่าตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี หมายถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ หรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ที่ ท าให้ อ งค์ ก ารประสบ
ความสาเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเปูาหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐาน
ของความสาเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ ได้รับผลกระทบ หรือ
อาจได้รับผลกระทบจากการดาเนินการและความสาเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่สาคัญ เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ คณะกรรมการกากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษา
อื่นๆ องค์ก ารที่ ทาหน้าที่ กากั บดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนด
นโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชากาหรือวิชาชีพ
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่ วไปมั กใช้ เ วลา 5 ปี เป็นแผนที่
กาหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุท ธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควร
ครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแต่ละกลยุ ทธ์และค่าเปูาหมาย
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ของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับ ความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์ม า
จัดทาแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีร ะยะเวลาในการดาเนินงานภายใน
1 ปี เป็นแผนที่ ถ่ายทอดแผนกลยุท ธ์ล งสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เ กิ ดการดาเนินงานจริง ตามกลยุท ธ์
ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตาม
แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้ง
มีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติง านที่ มีก ารก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้าง
เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่
ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลปูอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึ ง สิ่ง ที่ ท าให้ ร ะบบมี ก ารขั บ เคลื่ อ นหรือด าเนิน อยู่ไ ด้ โดยมี ก ารจัด สรร
ทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึ ง ระบบที่ ท าหน้า ที่ ใ นการรวบรวมข้ อมู ลเข้ า มาท าการประมวลผล
รวมทั้ ง การวิ เ คราะห์ เ พื่ อจั ด ท าเป็ นสารสนเทศในรู ป แบบต่ าง ๆ และนาส่ ง ไปยั ง ผู้ ที่ มีสิ ท ธิ ไ ด้ รั บ สารสนเทศ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็น เครื่องมือ
สนับสนุนการทางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลาย
ระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทางานที่แตกต่างกันออกไป

วารสารระดั บ ชาติ หมายถึ ง วารสารวิ ช าการ (Journal) ที่ ย อมรั บ โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.) ให้เ ป็นวารสารระดับชาติ และมี ชื่อปรากฏในบัญ ชีรายชื่อที่
เผยแพร่โดยสานักงานฯ หรือ วารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation
Index Centre (TCI)
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล
เช่น ฐานข้อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากล
อื่นๆ ที่ เป็นที่ ยอมรับ ในศาสตร์นั้น ๆ หรือวารสารวิชาการที่ ยอมรับ โดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดย
สานักงานฯ
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หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับ กรมหรือเทียบเท่ า
ขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้
ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพียงหลัก ธรรมทางศาสนาเท่ านั้น แต่ร วมถึงศีล ธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ
ถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม
จะนามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 4
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มี ภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติง านในระดับชั้นนาของ
ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เปูาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดี
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุ น แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลัก การตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่ส ามารถดาเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริก าร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี ความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

3

ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี” สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน
ก.พ.ร.)
4
ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance Rating)” สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
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5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจง
ได้ เ มื่ อ มี ข้ อ สงสั ย และสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารอั น ไม่ ต้ อ งห้ า มตามกฎหมายได้ อ ย่ า งเสรี
โดยประชาชนสามารถรู้ทุ ก ขั้นตอนในการดาเนินกิ จ กรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่ วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ ข้าราชการ ประชาชนและ
ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทุก กลุ่ม มีโ อกาสได้เ ข้าร่วมในการรับ รู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ
ร่วมเสนอปัญ หาหรือ ประเด็นที่ ส าคัญ ที่เ กี่ ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ ไขปัญ หา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิ จจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่ ห น่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริห าร
ส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ
เพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝึกอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ ผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้ งหมดที่ผู้เ รียนต้องศึกษา
เพื่อให้ได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่กาหนดตามกฎหมาย
อาจารย์ ประจา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกั บสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
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4. องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ที่สถาบันจะกาหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)
ตลอดจนสอดคล้องกั บ กรอบแผนอุ ดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ
สมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กาหนดแล้วให้รับทราบทัว่ กัน
ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและ
สังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
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ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามี พันธกิ จหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก
สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบัน เพื่อให้
สถาบันดาเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผน
ดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว
จะต้อ งคานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทาง
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญ ญัติส ถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกั บ จุดเน้นของกลุ่ม สถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551–2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มี ตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และค่ า เปู า หมายของแต่ ล ะ
ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
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7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ
8 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิ จ ที่ ส าคัญ ที่ สุดของสถาบันอุดมศึก ษา คือ การผลิตบัณฑิ ต หรือการจัดกิ จ กรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี ความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มี คุณลัก ษณะตามหลักสูตรที่ ก าหนด
การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้ห ลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่
การก าหนดปัจ จัยนาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมี อาจารย์ที่มีป ริมาณและ
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีก ระบวนการบริห ารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลัก การ
ร่วมมือรวมพลังของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ
ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลัก สูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบ
การพัฒ นาอาจารย์ (ค) สื่อการศึก ษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุ ดและแหล่งการเรียนรู้อื่น
(จ) อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษา
และสั ม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา (ซ) องค์ ป ระกอบอื่ น ตามที่ แ ต่ ล ะสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 กาหนด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณทีพ่ ึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมิ น คุณ ภาพภายนอกระดับ อุด มศึ ก ษารอบสาม พ.ศ. 2553
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนั กศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของ
การประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับ ปรุง หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

48
2. มีร ะบบและกลไกการปิดหลัก สูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ กาหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนด
ในภาคผนวก ก) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์ก ร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ : สาหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิร ะดับอุ ดมศึก ษาแห่ง ชาติ จะต้อ งควบคุม กากั บให้ก ารดาเนินงานตามตัวบ่ง ชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 กรณีห ลัก สูตรที่ ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมก ากั บให้ก ารดาเนินงานตามตัวบ่ง ชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์ การประเมิ นครบ ทุก ตัวบ่ง ชี้และ
ทุกหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
1. มี ค วามร่ว มมื อ ในการพั ฒ นาและบริห ารหลั ก สู ตรระหว่ า งสถาบัน กั บ ภาครั ฐหรื อ
ภาคเอกชนที่ เ กี่ยวข้อ งกับ วิชาชีพ ของหลัก สูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลัก สูตรวิชาชีพ
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง)
3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจ านวนนัก ศึก ษาที่ศึกษาอยู่ในหลัก สูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนนักศึกษา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
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หมายเหตุ :
1. การนับ หลัก สู ตรปริ ญ ญาโทแผน ก และปริ ญ ญาเอก ให้นับ หลัก สูต รที่ มี นั ก ศึก ษา
ลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาที่ทาการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตร
ที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดาเนินการแล้ว
2. การนับจานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 8 ให้นับตามจานวนหัวนักศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึงคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่
หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้
เกณฑ์การประเมิน :
1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อตาม
ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป
เกณฑ์ท่วั ไป และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม่

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

50
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันใน
การผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น
สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้น
ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกเป็ น คะแนนระหว่ า ง
0-5 หรือ
2) แปลงค่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิม่ ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก เปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
:
1) คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
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2) แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

หรือ
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจาทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีทปี่ ระเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิ การ กรณีที่ มีการปรั บวุฒิ การศึกษาให้ มีหลั กฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึ กษานั้น ทั้ง นี้ อาจใช้ คุณวุ ฒิอื่นแทนคุ ณวุ ฒิ ปริ ญญาเอกได้ส าหรั บกรณีที่ บางสาขาวิช าชีพ มี คุ ณวุ ฒิอื่ นที่
เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา หน้า 45
3. คณะสามารถเลื อกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จาเป็นต้อง
เลือกเหมือนกับสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ
ที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง
0-5 หรือ
2) แปลงค่าการเพิ่ มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ป ระจ าที่ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
60 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึน้ ไป
สูตรการคานวณ
:
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารง
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ = ตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

x 100
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2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

x5

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หรือ
1. ค่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน
ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่ ม ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ป ระจ าที่ ดารงตาแหน่ง ทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ
2. คณะสามารถเลื อ กประเมิ น ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ นแนวทางใดแนวทางหนึ่ ง ก็ ไ ด้
ไม่จาเป็น ต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จาเป็นต้องมีการ
บริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และ
การใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และ
ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจาเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับพันธกิจและเปูาหมายของสถาบัน
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เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มี แผนการบริห ารและการพั ฒ นาคณาจารย์ ทั้ ง ด้า นวิช าการ เทคนิ คการสอนและ
การวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนัก ศึก ษา ตลอ ดจน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
7. มี ก ารนาผลการประเมิ นไปปรับ ปรุ ง แผนหรือ ปรับ ปรุง การบริห ารและการพัฒ นา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ :
หลักฐานสาหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือ
ผลการสารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
และการสร้างขวัญและกาลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อนื่ ๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทางานได้ดีขึ้น
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการ
ด้าน กายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน
เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุ ดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน
การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจาเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการ
ด้านกายภาพที่ ส่ง เสริ ม คุ ณภาพชี วิตของนัก ศึ ก ษา เช่น สิ่ ง แวดล้ อมในสถาบัน หอพัก นั ก ศึ ก ษา
ห้องเรียน สถานที่ออกกาลังกาย บริการอนามัย การจัดจาหน่ายอาหาร เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8
FTES ต่อเครื่อง
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เ น็ต
4. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ด้านอาหาร และสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟูา ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้ง มีระบบและอุปกรณ์
ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
หมายเหตุ :
1. ในเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆของ
นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย
2. การคิดจานวน FTES ให้นับจานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน
โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กาหนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วน
ร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีก ารจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่าง
เฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญมากต่อความสนใจใฝุรู้และต่อศักยภาพในการแสวงหา
ความรู้ของนักศึก ษา เช่น การเปิดโอกาสให้นัก ศึก ษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัย
ส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพียง มี การจัดสัมมนา จัดประชุม เชิง ปฏิบัติก าร จัดท าโครงการ มี การเรียน
การสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่เพียงพอสาหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ
ทุกหลักสูตร
2. ทุ ก รายวิ ช าของทุ ก หลั ก สู ต ร มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรี ยนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีก ารจัดการเรียนรู้ที่ พั ฒ นาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เ พื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน
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6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียน
การสอนและสิ่งสนับ สนุนการเรียนรู้ทุก รายวิชา ทุ กภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ ไม่มี การเรียน
การสอนในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน
สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของ
สถาบันที่ได้พัฒนาขึ้น และนาไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้อง
มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาด้วย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
6 ข้อ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่ง ชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิ ต
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทัก ษะทางปัญ ญา ด้านทั ก ษะความสัม พันธ์ร ะหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ ด้านทั ก ษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิ ตตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจ
ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น
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การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุ กต์ความรู้
กั บ การปฏิบัติง านจริง ส าหรับ ผู้ส าเร็จ การศึก ษาระดับ บัณฑิ ตศึ ก ษา หรือผู้ส าเร็จ การศึก ษาใน
หลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นาทางความคิด
โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนาเสนอผลงาน
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีก ารสารวจคุณลัก ษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิ ต
อย่างน้อยส าหรับ ทุกหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของ
หลักสูตร
2. มี ก ารน าผลจากข้ อ 1 มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. มี ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรทั้ ง ด้ า นบุ ค ลากร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริม ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึก ษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือทีป่ ระชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มี กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1)
7. มีก ารพั ฒ นาทั ก ษะนัก ศึกษาในการจัดท าบทความจากวิท ยานิพนธ์และมี ก ารนาไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง)
เกณฑ์การประเมิน

:

1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ5
4 ข้อ
ข้อ
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2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อตาม
ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป เกณฑ์ท่วั ไป และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 : ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็น คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
เป็นปัจจัยสาคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึก ษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสัง คม ดังนั้น
สถาบันจึง ควรมี ก ารวัดระดับ ความส าเร็จ ของการส่ง เสริม คุณธรรมจริยธร รมที่ ส ถาบันจัดให้กั บ
นักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาทีต่ อ้ งการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนด
ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเปูาหมายวัดความสาเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งชี้และเปูาหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
ตัวบ่งชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
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หมายเหตุ :
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดาเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
หรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หน่ วยงานหรือ องค์ก รระดับ ชาติ หมายถึ ง หน่ วยงานนอกสถาบัน ระดับ กรมหรื อ
เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม
สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ5
4 ข้อ
ข้อ

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดาเนินงานด้านกิ จการนัก ศึกษาเป็นกิ จกรรมที่ สถาบันอุดมศึกษาสนับ สนุนส่งเสริม
เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตาม
หลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษา
และศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนัก ศึกษาและ
ศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุน
ส่ง เสริม จากสถาบัน ทั้ง นี้ เพื่ อให้นัก ศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สัง คม สติปัญญา ตลอดจน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทั กษะทางปั ญญา ทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ อุ ด มศึ ก ษารอบสาม พ.ศ. 2553
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

:

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่า
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คาปรึกษา
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เ ป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและ
ศิษย์เก่ า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูล การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อ มูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่ า และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ท างวิชาชีพแก่ นั กศึก ษาและศิษย์เ ก่ า
ในรูปแบบต่างๆ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
7. มี ก ารนาผลการประเมิ น คุ ณภาพของการให้บ ริก ารมาใช้เ ป็น ข้อ มู ล ในการพัฒ นา
การจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา
หมายเหตุ :
ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 โดย
อนุโลม
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ
อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดย
สถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม
อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ
ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสอดคล้อ งกั บ คุณลัก ษณะของบัณฑิ ตที่ พึง ประสงค์ที่ ส ภา/องค์ก รวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่ม เติ ม
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจ กรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มี ก ารนาผลการประเมิ นไปปรับ ปรุ ง แผนหรื อปรับ ปรุ ง การจัด กิ จ กรรมเพื่อพัฒ นา
นักศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
5 ข้อ
6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึน้ กับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุ กสถาบั นอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้ เ ป็น
ส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดาเนินการในพันธกิจ
ด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและ
งานสร้ างสรรค์ที่ เ กิ ดประโยชน์ การวิจัย จะประสบความส าเร็จ และเกิ ดประโยชน์ จ าเป็ นต้องมี
ส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการ
สนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง
โดยบู ร ณาการงานวิ จั ย กั บ การจั ด การเรี ย นการสอน และพั น ธกิ จ ด้ า นอื่ น ๆ ของสถาบั น และ
3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ อุ ด มศึ ก ษารอบสาม พ.ศ. 2553
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

:

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้
สามารถด าเนิ นการได้ต ามแผนที่ ก าหนดไว้ ทั้ ง การสนับ สนุน ด้า นการจั ด หาแหล่ ง ทุ นวิ จั ยและ
การจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่
จาเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของสถาบัน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่ง อ านวยความสะดวกหรื 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. มี ก ารน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การสนั บ สนุ น พั นธกิ จ ด้ า นการวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ ของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดาเนิ นการ
ตามระบบที่กาหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)
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เกณฑ์การประเมิน :
1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
6 ข้อ หรือ 7 ข้อ ครบ 7 ข้อตาม
ตามเกณฑ์ทั่วไป เกณฑ์ท่วั ไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม

: ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คาอธิบ ายตัว บ่งชี้ : การบริห ารจัดการความรู้จ ากผลงานวิจัย หรืองานสร้า งสรร ค์
เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน
เปูาหมายที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความสาคัญสาหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันต้อ งจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มี การรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ทรัพ ย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกั บผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่ง ที่
เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรื อ การตีพิ ม พ์ ในวารสารระดับ ชาติห รือนานาชาติ และมี ก ารเผยแพร่ผ ลงานวิจัยหรื อ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก
ข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เ กิดประโยชน์ และมีก ารรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิ บัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
เกณฑ์การประเมิน :
1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อตาม
ตามเกณฑ์ทั่วไป เกณฑ์ท่วั ไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

:

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา
ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสาคัญที่ ส่งเสริม สนับ สนุนให้เ กิดการผลิตงานวิจัยหรืองาน
สร้ า งสรรค์ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คื อ เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ดั ง นั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุน
การทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับ จากแหล่งทุนภายนอกยังเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ สาคัญ ที่ แสดงถึง ศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่ม ที่เน้น
การวิจัย
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน
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2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่ กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
:
1. คานวณจ านวนเงินสนับ สนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จ ากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
x 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชา
ในคณะวิชา
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ ปฏิบัติงาน
จริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่
จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่ง
ทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่
ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
4. การนับ จานวนเงินสนับ สนุนโครงการวิจัย สามารถนับ เงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้
ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
หลักการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและใน
ด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด
ค่า ใช้ จ่า ยตามความเหมาะสม โดยให้บ ริ ก ารทั้ ง หน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน หน่ว ยงานอิส ระ
หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย
เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา
ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม
การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณา
การเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้
ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ อุ ด มศึ ก ษารอบสาม พ.ศ. 2553
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

:

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบัน
อุดมศึกษา สถาบันพึงกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และ
มีการจัด โครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการ
ต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
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เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
หมายเหตุ :
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2
และข้อ 3
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อ
3 ข้อ
:

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
4 ข้อ
5 ข้อ

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่
สนองความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่า งมี
คุณภาพตามศัก ยภาพและความพร้อ มตามจุดเน้นของสถาบัน พิจ ารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมื อกับ หน่วยงานภายนอก และ
(3) ความรู้ที่ เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้ง ภายในและภายนอก
สถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีก ารสารวจความต้อ งการของชุม ชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
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3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

: ระดับความสาเร็จและประสิทธิผลของแผนพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (อัตลักษณ์ มรว.)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

เกณฑ์การให้คะแนน

:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ระดับ

แผนพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ดาเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ดาเนินการได้ครบถ้วนตามแผนร้อยละ 100
ดาเนินการได้บรรลุความสาเร็จร้อยละ 50-74 ของโครงการตามแผน
ดาเนินการได้บรรลุความสาเร็จร้อยละ 75-100 ของโครงการตามแผน
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.2

: ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนวพระราชดาริ
(อัตลักษณ์ มรว.)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

เกณฑ์การให้คะแนน

:

ระดับ

1. แผนการส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนวพระราชดาริผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย
2. ดาเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3. ดาเนินการได้ครบถ้วนตามแผนร้อยละ 100
4. ดาเนินการได้บรรลุความสาเร็จร้อยละ 50-74 ของโครงการตามแผน
5. ดาเนินการได้บรรลุความสาเร็จร้อยละ 75-100 ของโครงการตามแผน
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนว
พระราชดาริ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.3

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

: ระดับความสาเร็จของการประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อัตลักษณ์ มรว.)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ผลผลิต

เกณฑ์การให้คะแนน

:

ระดับ

1. แผนการประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย
2. ดาเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3. ดาเนินการได้ครบถ้วนตามแผนร้อยละ 100
4. ดาเนินการได้บรรลุความสาเร็จร้อยละ 50-74 ของโครงการตามแผน
5. ดาเนินการได้บรรลุความสาเร็จร้อยละ 75-100 ของโครงการตามแผน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมถื อ เป็ น พั น ธกิ จ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของสถาบั น
อุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้ องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละ
สถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่
ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ อุ ด มศึ ก ษารอบสาม พ.ศ. 2553
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

:

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหาร
จัดการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีร ะบบและกลไกการทานุบ ารุง ศิลปะและวัฒ นธรรม และดาเนิน การตามระบบที่
กาหนด
2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 หรือ 6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญ กับ การบริหารจัดการ โดยมีส ภามหาวิทยาลัยท า
หน้าที่ในการกากับดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหาร
จัดการด้านต่า งๆ ให้ มี คุณ ภาพ เช่น ทรั พ ยากรบุค คล ระบบฐานข้อมู ล การบริ ห ารความเสี่ย ง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้ งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่
กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบ่งชี้ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

:

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา
คือสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทั ศน์ เป็น
ผู้นาที่ ดี มีธรรมาภิบาล รับ ผิดชอบต่อสังคม รักความก้ าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกากับดูแล ติดตาม
ผลการดาเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทาให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
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5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
6 ข้อ
7 ข้อ

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูล
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ทรี่ ะบุไว้ ซึ่งสอดคล้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

:

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้สถาบันมีการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่ง
การเรียนรู้ โดยมี การรวบรวมองค์ความรู้ที่มี อ ยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิง
แข่ง ขันสูงสุด กระบวนการในการบริห ารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้
การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกาหนดแนววิธี
ปฏิบัติง าน ตลอดจนการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้
ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น
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เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มี ก ารก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่ ส อดคล้องกั บ
แผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่ อ ค้ นหาแนวปฏิ บัติ ที่ ดี ต ามประเด็น ความรู้ที่ ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไ ปสู่
บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อั กษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทัก ษะของผู้มี ประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คาอธิ บายตั วบ่ ง ชี้ : สถาบั น ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและ
การตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถ
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใ ช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร
การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริห ารทุ กระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิ จทุก ด้านของ
บุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
สถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
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เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีก ารนาผลการประเมิ นความพึง พอใจของผู้ใช้ร ะบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อ
3 ข้อ
:

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
4 ข้อ
5 ข้อ

ระบบบริหารความเสี่ยง
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามี ระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหาร
และควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งใน
รูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบัง คับ ประสิท ธิภาพ ประสิท ธิผ ล หรือ ความคุ้ม ค่า ) เพื่อให้ ร ะดับ ความเสี่ยง และขนาดของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการ
ปูองกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อปูองกันหรือบรรเทาความรุนแรง
ของปัญหา รวมทั้ง การมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อม
ใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปูาหมายของ
สถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริห ารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
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- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิ าน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบ
ปีการประเมิ น ที่ ส่งผลกระทบต่อ ชีวิตและความปลอดภัยของนัก ศึก ษา คณาจารย์ บุคลากร หรือ
ต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ
สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี
หลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่า งกายและจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึก ษา คณาจารย์
บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถปูองกัน หรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่
เกิ ดขึ้นได้ แต่ไม่ พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่ พบความพยายามของสถาบันในการระงับ
เหตุการณ์ดังกล่าว
2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัย
ต่างๆเช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว Online เป็นต้น
3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทาให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่
สามารถปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

**หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนน
การประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น
การไม่เข้าข่ายที่ทาให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปูองกัน หรือมีแผนรองรับ
เพื่อลดผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดาเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริห ารจัดการ (การควบคุมหรือการปูองกัน ) ของ
สถาบัน
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบทีไ่ ด้
กาหนดไว้ล่วงหน้า
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุน
ของสถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ) หรือเงิน
รายได้ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จาก
งานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อน
ความต้องการใช้เงินเพื่อการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทาความเข้าใจกับ การวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวน
นัก ศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจ านวนนัก ศึกษา ค่าใช้จ่ายที่ สถาบันใช้ส าหรับ การผลิตบัณฑิ ตต่อหัว
จาแนกตามกลุ่ม สาขา รายได้ทั้ ง หมดของสถาบันหลังจากหัก งบ (ค่าใช้จ่าย) ดาเนินการทั้ ง หมด
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้
หลังจากที่ป ฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศัก ยภาพเชิง การบริหาร
จั ด การด้ า นการเงิ น ของสถาบั น ที่ เ น้ น ถึ ง ความโปร่ ง ใส ความถู ก ต้ อ ง ใช้ เ ม็ ด เงิ น อย่ า งคุ้ ม ค่ า
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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4. มาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ อุ ด มศึ ก ษารอบสาม พ.ศ. 2553
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย
ของการดาเนินงาน ทั้ง จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่นๆ ที่ สถาบันได้รับ มี การจัดสรร
งบประมาณและการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบ
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุ กพันธกิจ
โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูล ทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเ คราะห์ส ถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และนาข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
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หมายเหตุ :
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบันที่ส ามารถผลัก ดันแผนกลยุท ธ์ของสถาบันให้ส ามารถดาเนินการได้ แผนกลยุท ธ์ท าง
การเงินจะสอดรับกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการของทรัพยากรที่ต้อง
จัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้
ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้น
บังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้
จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึก ษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เ ก่า หรือสถาบัน
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
6 ข้อ
7 ข้อ

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษาภายในเป็ นปั จ จั ย ส าคัญ ที่ แสดงถึ ง
ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึก ษาภายในอย่างต่อ เนื่อง และมีก ระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์ มาตรฐานหลัก สูตรระดับอุดมศึก ษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกระดั บ อุ ด มศึ ก ษารอบสาม พ.ศ. 2553
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของ
สถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เปูาประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและ
หน่วยงานต้ นสัง กั ด ตลอดจนหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง มี ก ารวัดผลส าเร็จ ของการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
ในการพั ฒ นาคุณภาพการศึก ษา ทั้ ง นี้ เพื่อเป็นหลัก ประกั นแก่ ส าธารณชนให้มั่ นใจได้ว่าสถาบัน
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
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4. มีการดาเนินงานด้านการประกั นคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมิ น คุณภาพเสนอต่อ สภาสถาบันและส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึ ก ษาตาม
กาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ใน CHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือ ข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกั นคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 หรือ
7 หรือ 8 ข้อ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ
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ส่วนที่ 5
แนวทางการปฏิบัตทิ ี่ดแี ละการพัฒนาคุณภาพ
องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
หลักการ
การจัดการศึกษามี ความส าคัญต่อการพัฒ นาคุณภาพของผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้าน
การจัดการเรียนการสอน และจัดกิ จ กรรมพัฒ นาผู้เ รียน เพื่อสร้างองค์ ความรู้ กระบวนการคิ ด
วิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทักษะการดารงชีวิตที่เกิดจาก
การฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือ
การบ่มเพาะปลูกฝัง ปลูกจิตสานึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และประเทศชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาควรจะ
ได้ประสานความร่วมมื อกั บ ทุก ภาคส่วนจัดกิ จ กรรมที่ จ ะมุ่ งเน้นภารกิ จ ที่จ ะก่ อให้เ กิดผลดัง กล่าว
ตามนโยบาย 3 ดี (3 D) ได้แก่ DEMOCRACY ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย DECENCY ด้านการ
ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และ DRUG – FREE คือด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติดทุกชนิด
DEMOCRACY คือ การมีความตระหนักเห็นความสาคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัตริย์เ ป็นประมุข รังเกียจการทุ จริตและต่อต้านการซื้อสิท ธิ์
ขายเสียง
DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จักผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการดารงชีพสืบไป
DRUG – FREE คือ การมีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของยาเสพติดและรู้จักการหลีกเลี่ยง
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
สถานศึก ษามี กระบวนการบริห ารจัดการเพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมี การวาง
แผนการจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่วมมือกับ
ทุกฝ่าย และการติดตามประเมินผลตามแนวทางการดาเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การกาหนด
นโยบาย จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)
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ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวก
การสร้างและพัฒนาเครือข่าย การกากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน
4. รายงานผลการดาเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนาผลไปพัฒนาปรับปรุง
แนวปฏิบัติที่ดี
1. สถานศึกษาดาเนินการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน
3. ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวกที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ มีโครงสร้ างสาระการเรียนรู้ แผนกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D)
5. มี ก ารน าสื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและสร้ างสรรค์น วั ตกรรม/โครงการ/กิ จ กรรม
เพื่อตอบสนองนโยบาย 3 ดี (3D) ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
6. มีก ลไกในการสร้างและพัฒ นาเครือข่ายให้มี ส่วนร่วมและให้ก ารสนับสนุนกิ จ กรรม
ส่งเสริม 3 ดี (3D) ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. มีระบบ กลไกและแผนการกากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน พร้อมรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลและการนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. วางแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาตามแนวนโยบายสถานศึก ษา 3 ดี (3D) และส่ง เสริ ม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน
เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ
4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดาเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทั้ง 5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ ที่ 10.2 : ผลที่เ กิดกับ ผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มี ความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิ ด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการเรียนการสอน
และกิ จ กรรมพั ฒนาผู้เ รียน ตามนโยบาย 3 ดี (3D) เพื่อให้ผู้เรียนมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกั บ
ประชาธิปไตย รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น มีวินัย มีความประหยัด มีความ
กตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต รู้และตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพติดและ
อบายมุขต่างๆ ตลอดจนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อให้ผู้เ รียน
สามารถดารงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องมี
ดังนี้
1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
ทุกชนิด
2. รายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนิสิตนักศึกษา
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จานวน 1 ด้าน สถานศึกษา 3 ดี จานวน 2 ด้าน สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน
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ตัวอย่างกิจกรรมที่ควรทา และเอกสารที่ควรมี
ตามข้อแนะนา ของวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้ตัวบ่งชี้ใหม่ ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ.
วันที่ 19 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
: กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
กิจกรรมที่ควรทา
1. กาหนดนโยบายของสภาสถาบัน

1.
2.
3.

2. นาผลการพิจารณา ข้อคิด ข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนและแผนปฏิบัติ
การประจาปี
3. นาผลการประเมินแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ
ประจาปีและการทา SWOT Analysis
การทบทวน
4. จัดทาแผนกลยุทธ์ราชการประจาปี
5. วิเคราะห์ความสอดคล้องจัดทาเป็นแผนผัง
เชื่อมโยง หรือปณิธานและ พระราชบัญญัติ
สถาบัน จุดเน้นของสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 25512554)

4.
5.
6.

หลักฐานที่ควรมี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทานโยบายสภาของสถาบัน
นโยบายของสภาสถาบัน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและภายนอกสถาบัน
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการประจาปี
รายงานผลการประชุมสภาสถาบัน
แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน (ตามข้อเสนอแนะ
ของสภาสถาบันเพื่อการพัฒนาสถาบัน)

7. รายงานผลการประเมินแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติประจาปี
และ ทา SWOT analysis
8. แผนปฏิบัติราชการประจาปี
9. รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องโดยจัดทาเป็น
แผนผังเชื่อมโยง หรือปณิธานและ พระราชบัญญัติสถาบัน
จุดเน้นของสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
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ข้อ 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
กิจกรรมที่ควรทา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ไปสู่หน่วยงานและบุคคล
2. ประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนกลยุทธ์ระดับ
หน่วยงาน
3. มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสู่หน่วยงาน
4. แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

หลักฐานที่ควรมี
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลยุทธ์ ระบุหน้าที่ถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ไปยังหน่วยงานและบุคคล
2. บันทึกการประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนกลยุทธ์ระดับ
หน่วยงาน
3. Flow chart แสดงวิธีการถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่
หน่วยงาน
4. ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์สถาบัน
กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

ข้อ 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจาปีครบ 4 พันธกิจ
คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงโครงการพระราชดาริ
- แผนปฏิบตั ิการตามกลยุทธ์ - แผนผลิตบัณฑิต - แผนบริการทางวิชาการ - แผนบริหาร

ความเสี่ยง - แผนทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม - แผนจัดการความรู้ - แผนกลยุทธ์การเงิน
กิจกรรมที่ควรทา
1. ขั้นตอนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจาปีครบตามพันธกิจ
2. ประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
3. ขั้นตอนการนาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี
ต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน

หลักฐานที่ควรมี
1. Flow chart แสดงขั้นตอนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจ
2. คาสั่งการประชุมปฏิบัติจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและ
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3. Flow chart ขั้นตอนการนาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี
ต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน

ข้อ 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตงิ านประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตงิ านประจาปี
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. การประชุมการจัดทาตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. บันทึกการประชุมการจัดทาตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
2. บ่งชี้และเป้าหมายต้องมีความสอดคล้องแผน 2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่มี
กลยุทธ์และปฏิบัติการประจาปี
ความสอดคล้องแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
3. จัดประชุมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่
3. รายงานผลการประชุมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามตัวบ่งชี้
ปฏิบัติตามตัวบ่งชี้
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ข้อ 5. มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจาปีครบ 4 พันธกิจ
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. ขั้นตอนการดาเนินงานแผนปฏิบัติงานประจาปี 1. Flow chart แสดงขั้นตอนแผนปฏิบัติงานประจาปี
ครบ 4 พันธกิจ
โดยแยกตามพันธกิจหรือทาปฏิทินการดาเนินงาน

ช้อ 6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. มีคณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานตาม 1. คาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปี
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปี
2. การประชุมคณะกรรมการติดตามผลการ
2. รายงานผลการดาเนินงาน 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน
ดาเนินงาน
ต่อผู้บริหาร
3. หากการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ 3. บันทึกการประชุมผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
งานประจาปี
ประจาปีกรณีไม่เป็นไปตามแผนแนวทางแก้ไขปรับปรุง
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี

ข้อ 7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อผูบ้ ริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. จัดประชุมการประเมินผลการดาเนินงานตาม 1. รายงานการประเมินประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และเปรียบเทียบผล
ของแผนกลยุทธ์และเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การ
ของตัวบ่งชี้การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
2. นารายงานผลการประเมินบรรจุเข้าวาระเพื่อ 1. รายงานผลการประชุมผู้บริหารสถาบันหรือประชุมสภา
พิจารณาประชุมผู้บริหารสถาบันหรือประชุม
สถาบัน
สภาสถาบัน

ข้อ 8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
กิจกรรมที่ควรทา
1. การประชุมผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมาจากการประชุม
ผู้บริหารสถาบันหรือประชุมสภาสถาบัน
2. การจัดทาแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
3. นาเสนอแผนปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจาปีต่อผู้บริหาสถาบัน

หลักฐานที่ควรมี
1. รายงานการประชุมเพื่อดาเนินการตามข้อเสนอแนะและ
จัดทาแผนปรับปรุง
2. รายงานผลการการจัดทาแผนปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีตามข้อเสนอแนะ
3. รายงานการประชุมผู้บริหารสถาบันที่เกี่ย วกับแผนปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีต่อผู้บริหาสถาบัน
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องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
ข้อ 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบทีก่ าหนด
กิจกรรมที่ควรทา
1. กาหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดาเนินการ
เพื่อเปิดหลักสูตรใหม่

หลักฐานที่ควรมี
1. คู่มือการเปิดหลักสูตรใหม่ ที่ระบุวิธีการหรือขั้นตอน
ดาเนินงานตั้งแต่งระดับหลักสูตรหรือคณะ จนสภาสถาบัน
อนุมัติและส่งสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

2. การปรับปรุงหลักสูตรและกาหนดหน่วยงาน
หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณา
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
3. ทาการวิจัยสาขาสาขาวิชานั้นๆ ในตลาดงาน 3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการทาวิจัยพัฒนาหลักสูตร
ว่ามีมากน้อยเพียงใด การผลิตบัณฑิต
ทั้งนี้ควรมีผลงานวิจัยสารวจความคิดเห็นความต้องการและ
สาขาวิชานั้นๆ สอดคล้องกับนโยบายและ
ความจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตร สารวจความต้องการใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตลาดแรงงาน
หรือไม่
4. สถาบันมีความพร้อมในการจัดการเรียนการ 4. จานวนอาจารย์และคุณวุฒิที่ตรงหลักสูตรหรือสัมพันธ์กับ
สอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม่
สาขาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน ในจานวนนั้นต้องมี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า ผศ.ต่ากว่า 2 คน
(ปริญญาตรี)
5. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรวุฒิปริญญาเอก 5 คนหรือ
เทียบเท่าหรือเทียบเท่าหรือผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่า รศ.ไม่ต่ากว่า 3 คน(ปริญญาโท)
6. อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขา
นั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กันอย่างน้อย 3 คน(ปริญญาเอก)
7. ความพร้อมของอาคารสถานที่หนังสือตาราที่ตามเงื่อนไข
ของแต่ละหลักสูตร
5. วิเคราะห์ทรัพยากรของการดาเนินการของ 8. รายงานผลการสารวจ คานวณจุดคุ้มทุน บุคลากร
หลักสูตรใหม่
มีความพร้อม
6. นาเสนอวาระขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 9. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
7. หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเสนอ
10. หนังสืออนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน 30 วันนับจากวันที่สภาสถาบันอนุมัติ
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ข้อ 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
กิจกรรมที่ควรทา
1. การกาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ
ดาเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตรมี
โดยพิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่
มีผู้สมัครเรียนน้อย หรือหลักสูตรที่องค์
ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ
2. ประชุมเกี่ยวหลักสูตรเข้าเกณฑ์ของการปิด
หลักสูตร นาเสนอเรื่องผ่านการอนุมัติของ
คณะกรรมการต่างๆ
3. นารายงานการประชุมเสนอวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย

4. ทาหนังสือแจ้งสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

1.
2.

3.
4.
5.

หลักฐานที่ควรมี
คู่มือการปิดหลักสูตรที่ระบุวิธีการหรือขั้นตอนดาเนินงาน
ตั้งแต่งระดับหลักสูตรหรือคณะ จนสภาสถาบันอนุมัติและ
ส่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายงานผลการประเมินหลักสูตรที่ระบุความไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรง ผู้เรียนน้อย หลักสูตรล่า
สมัยและหลักสูตรไม่ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศหรือ
การวิเคราะห์/ประเมิน
รายงานการประชุมขอปิดหลักสูตรที่ผ่านคณะกรรมการ
ต่างๆ เช่น คณะกรรมการหลักสูตร ภาควิชา สภาวิชาการ
คณะกรรมการบริหารและสภาสถาบันเป็นต้น
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยหรือรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
หนังสือตอบรับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้อ 3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานในเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุ ดมศึก ษาแห่ง ชาติ (การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนด
นาคผนวก ก) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องด้วย
กิจกรรมที่ควรทา
1. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และยังต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ฯตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอน
2. มีการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินที่สะท้อนการดาเนินการตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา(กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

หลักฐานที่ควรมี
1. รายงานผลการประเมินหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละ
ภาคเรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
2. รายงานผลการประเมินที่กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินที่สะท้อนการดาเนินตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาในด้าน
การบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน บริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและ
การให้คาแนะนานักศึกษา ความต้องการของ
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กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
หรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งชี้กลาง)ทั้งใน
ตลาดแรงงาน ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มีการควบคุม
ประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากร
ติดตามและประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้
การเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์
3. รายงานผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
อุดมศึกษาแห่งชาติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
ความต้องการของตลาดแรงงานหรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และประเมิน
คุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดและรายงานผลการ
ดาเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
3. สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารหลักสูตร
4. เอกสารการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพ
ควรทาการศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบ
ทีเ่ กี่ยวข้อง
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการรับรอง 5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทีม่ ี
หลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย
น้อย 1 คน
1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และ
ดาเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการรับนักศึกษา
และจัดการเรียนการสอน และดาเนินการขอรับรอง
ตามกาหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้ อ 1
ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย
ตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ จะต้ อ งควบคุ ม ก ากั บ ให้ ก ารด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ใ นข้ อ 3
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ ที่กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. สร้างกลไกกากับดูแลให้ทุกหลักสูตรดาเนินงาน
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุม
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐาน
กากับ ให้มีการดาเนินการครบถ้วนตาม ข้อ 1 ข้อ 2
วิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
และข้อ 3ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน
อุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา
หลักสูตร ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กาหนดอย่างน้อยทุก
โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเป็น
ปีการศึกษาและผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 80
ชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
ภาควิชา หรือคณะวิชาที่มีอยู่ หรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ
2. จัดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานทุกหลักสูตร 2. รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กาหนดอย่างน้อยทุกปี
หลักสูตร ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและ
การศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดาเนินการ
กรอบมาตรฐานหลักสูตรมากน้อยเพียงไร
หลักสูตรว่าเป็นตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด
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กิจกรรมที่ควรทา
3. มีการกาหนดระบบการรายงานการดาเนินงาน
ตามบ่งชี้ที่กาหนดของแต่ละหลักสูตร โดยอาจ
จัดทาเป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล
ตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ผลการประเมิน และแนวทาง
การปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานที่ควรมี
3. แบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้ของแต่ละ
หลักฐานและแนวทางปรับปรุง เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละระดับ
4. วิเคราะห์ผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงหรือ
พัฒนา

ข้อ 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1
ข้อ 2 และข้อ 3 ข้า งต้ น ตลอดเวลาที่ จัด การศึก ษาและมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รทุ ก หลั ก ตามผล
การประเมินใน ข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และ
ทุกหลักสูตร
กิจกรรมที่ควรทา
1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร
ดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผล
การประเมินที่ได้จากข้อ 4 จนทาให้ผลการ
ดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และ
ทุกหลักสูตร

หลักฐานที่ควรมี
1. รายงานผลการพัฒนาหลักทุกหลักสูตรตามผล
การประเมินในข้อ 4 และดาเนินการให้ผ่านเกณฑ์
ครบทุกบ่งชี้และทุกหลักสูตร

ข้อ 6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนหลักสูตรวิชาชีพ
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม่ ค1 และ ค2)
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในเกณฑ์ข้อ 1
1. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร
และคณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือภาควิชา
ตามเกณฑ์ข้อ 1 คณะกรรมการบริหารคณะวิชาหรือ
ควรประกอบด้วย ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มา
ภาควิชา(หลักสูตร) ที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวความรู้
จากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถทีใ่ ห้ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานจริงที่
กับวิชาชีพของหลักสูตร เพื่อให้ได้ความคิดเห็น
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
เกี่ยวกับความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็น
ตลอดจนกระบวนการการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
ในการปฏิบัติงานจริงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
สามารถออกไปปฏิบัติงานได้จริงเมื่อสาเร็จการศึกษา
พัฒนาและบริหารหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการ
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถออกไป
ปฏิบัติงานได้จริงเมื่อสาเร็จการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
ข้อ 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ ีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. ข้อมูลอัตรากาลังของอาจารย์และบุคลากรใน
1. แผนพัฒนาคณาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่าง
อย่างน้อย 5 ปี (2553 -2558) (แผนประกอบด้วย
น้อย 5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผน
อัตรากาลังที่ต้องการเพื่อปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจา
แผนการจ้าง วิธีการสรรหาบุคคลเข้าสู่กระบวนการ
กาหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหา
คัดเลือกมีท้งั ภายในภายนอก)
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่
ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร อาจมีการ
สรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน
2. ข้อมูลจากการสารวจความต้องการในการอบรม 2. รายงานผลการสารวจความต้องการในการอบรม
(training needs) ของบุคลากร
(training needs) ของบุคลากร ทั้งสายอาจารย์และ
ทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน เพื่อให้ได้
สายสนับสนุน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
การฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษา
- ด้านความสามารถ
กาหนดและสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
- ข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน
งานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งหัวหน้า
- ข้อมูลเกี่ยวการหมุนเวียนการทางานด้านอื่น
หน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้
- การเข้าศึกษาฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น
ข้อมูลที่เกี่ยวกับความสามารถ(competencies)
อื่นๆ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพื่อใช้
ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความเข้าใจในวิธีการทางานเกิดกระบวนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและ
ทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน
การหมุนเวียนให้ไปทางานในด้านอื่นๆ การเข้า
ศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
3. ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและ
3. รายงานผลการการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตาม
ผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
เส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน ในรอบปีที่ผ่านมา
ของสายงาน ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการ
มอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการทางาน
และใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล
ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็นธรรมรวมทั้งการสรรหาคนเก่ง
คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน
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กิจกรรมที่ควรทา
4. ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมี
การวางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนา
ทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานและของสถาบัน

หลักฐานที่ควรมี
4. รายงานประชุมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากร
มนุษย์
5. แผนพัฒนาทรัพยากรตามผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์

ข้อ 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน
ที่กาหนด
กิจกรรมที่ควรทา
1. การสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ
โปร่งใสและกาหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากร
ได้ทราบ ภายใต้เวลาที่กาหนด และเป็นไปตาม
กรอบอัตรากาลังที่สถาบันวางแผนไว้
2. การวิเคราะห์งาน (job analysis) โดย
กาหนดให้มีคาอธิบายลักษณะงาน (job
description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่ง (job specification) รวมทั้ง
ความสามารถ (competencies) ที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศและการ
ฝึกอบรมวิธีการทางานและทักษะที่จาเป็นให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job
evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกาหนด
เส้นทางเดินของตาแหน่ง (career path) ของ
บุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า-ออก
ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณา
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล
4 มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดิน
ของตาแหน่งงานที่กาหนด รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบเป็นรายบุคคลเพื่อการส่งเสริม
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

หลักฐานที่ควรมี
1. ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยและประกาศมหาวิทยาลัย
รวมไปถึงคาสั่งที่เกี่ยวการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ตามแผนอัตรากาลัง
2. รายงานผลการวิเคราะห์งานและคาอธิบายลักษณะงาน
คุณลักษณะเฉพาะตาแหน่งและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

3. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation)
4. การกาหนดเส้นทางเดินของตาแหน่ง (career path) ของ
บุคลากรทุกกลุ่ม
5. วิเคราะห์ปริมาณการเข้า-ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม
6. รายงานผลการวิเคราะห์ปริมาณการเข้า-ออกของบุคลากร
แต่ละกลุ่ม
7. แนวทางการปรับปรุงและติดตามผลการดาเนินงาน
8. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบพัฒนาบุคลากรเป็น
รายบุคคล ความก้าวหน้า
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ข้อ 3. มีส วัส ดิก ารเสริม สรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกาลัง ใจใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

กิจกรรมที่ควรทา
สร้างบรรยากาศของสถานที่ทางานให้น่าอยู่
ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทางาน
การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุก
คนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้าง
บรรยากาศของความสุขในการทางาน
มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัล
ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น
มีการติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและ
ช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัล
ในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดทาเอกสารการขอรับ
รางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับ
รางวัลหรืองานธุรการอื่นๆ
มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการ
ต่างๆ เช่นประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัล
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จัดบรรยากาศ
พิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์
เคยได้รับรางวัลให้คาแนะนาช่วยเหลือและ
สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
รุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ
มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการทางาน
มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้ง
ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อทาให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน
มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากรทั้งในเชิง
ป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็ค
สุขภาพ ส่งเสริมการออกกาลังกายในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกกาลังกาย
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะนาด้านการ
ดูแลสุขภาพ

หลักฐานที่ควรมี
1. รูปถ่ายบริเวณห้องทางาน สภาพแวดล้อม

2. แบบสอบถามความพึงพอใจสภาพแวดล้อม บรรยากาศ
การทางาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากร
3. รายงานความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศ
การทางาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากร
4. แนวทางปฏิบัติในการให้รางวัลของคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน

5. เอกสารการประชาสัมพันธ์ ยกย่องให้เกียรติผ่านทาง
สื่อต่างๆ

6. คู่มือหรือแนวทางการจัดพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์
ได้รับรางวัลช่วยเหลือและสนับสนุนคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ให้ได้รับรางวัล
7. ภาพกิจกรรมการประชุมทางานร่วมระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา

8. นโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร โครงการตรวจเช็ค
สุขภาพ โครงส่งเสริมการออกกาลังกาย เช่น โครงการ
ตรวจเช็คสุภาพประจาปี สถานพยาบาล เป็นต้น
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ข้อ 4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน นาความรู และทักษะ
ที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจน
การปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการ
1. ระบบหรือขั้นตอนการติดตามใหคณาจารยและบุคลากร
ที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะ
สายสนับสนุนนาความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามา
การปฏิบัติงาน ควรกาหนดแนวทาง หรือ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู
วิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม
ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงาน ในทุกหลักสูตร
หรือการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การฝึกอบรม หรือทุกโครงการทีม่ ีวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม
บุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้จาก
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน
การพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุง
- กาหนดแนวทาง
ตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนา
- การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม
ความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือ
พัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการ
ความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น

ข้อ 5. มีการใหความรูด้านจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. สถาบันจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านจรรยาบรรณแก่คณาจารย์
และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณ
และบุคลากรสายสนับสนุน
แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
- ให้ความรู้กิจกรรมส่งเสริม ปลูกผังจรรยาบรรณ
- ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
2. คู่มือจรรยาบรรณ
2. ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ 3. รายงานผลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณคณาจารย์และ
ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
ตนเองคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

99
ข้อ 6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากร สายสนับสนุน
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความสาเร็จของ 1. รายงานผลการประเมินแผนการบริหารและพัฒนา
การปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผน
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวบ่งชี้หรือ
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริการและ
เป้าหมาย
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตามตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน(KPI) หรือ
เป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยที่
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานและนั้นควรมีความ
เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบันและนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนในรอบปีถัดไป

ข้อ 7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. นาผลการประเมินความสาเร็จของแผนการ
1. แผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
บุคลากรสายสนับสนุน
สายสนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
2. ดาเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและ 2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงการบริหาร
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
พัฒนาคณาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุน
สนับสนุนตามระยะเวลาที่กาหนด
3. มีการสารวจความต้องการและความพึงพอใจ 3. รายงานผลสารวจความต้องการเรื่องความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่
ที่สายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทาแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนในระยะต่อไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใชในอัตราไมสูงกว่า
8 FTES ตอเครื่อง
กิจกรรมที่ควรทา
1.
2.
3.
4.

หลักฐานที่ควรมี
สัญญาการรับโน๊ตบุ๊กของนักศึกษา
โครงการจัดหาโน๊ตบุ๊กสาหรับนักศึกษา
จานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สัดส่วน FTES ตอเครื่อง

ข้อ 2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ
ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
กิจกรรมที่ควรทา

หลักฐานที่ควรมี
1. คู่มือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการฝึกอบรมนักศึกษา

ข้อ 3. มีบ ริก ารดานกายภาพที่เ หมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒ นา
นักศึกษา อยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ในระบบไรสาย
กิจกรรมที่ควรทา

หลักฐานที่ควรมี
1. แผนผังการใช้ห้องเรียนและตารางการใช้ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
2. แผนผังการติดหรือจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต

ข้อ 4. มี บ ริก ารสิ่ง อานวยความสะดวกที่จ าเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียน
นักศึกษาผาน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการดานอาหาร และสนามกีฬา
กิจกรรมที่ควรทา

หลักฐานที่ควรมี
1.
2.
3.
4.

ห้องพยาบาล
ห้องอาหาร
สถานที่ออกกาลังกาย
คู่มือนักศึกษา
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ข้อ 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมี ระบบและอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กิจกรรมที่ควรทา

หลักฐานที่ควรมี
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงแผนผังสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
- เรื่องประปา
- ไฟฟ้า
- ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ
- ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย

ข้อ 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมต่ากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
กิจกรรมที่ควรทา

หลักฐานที่ควรมี
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ ในขอ 2-5
ทุกขอ ไมต่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ข้อ 7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ
กิจกรรมที่ควรทา

หลักฐานที่ควรมี
1. แผนปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพของการบริการ
จัดการตามผลการประเมินข้อ 6
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสาคัญทุกหลักสูตร
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียน
1. แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
การสอนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย
สาคัญทุกหลักสูตร
สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัด
- สารวจความต้องการและความถนัดผู้เรียน
ของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและ
- การทดสอบก่อนเรียนแต่ละวิชา (pretest)
วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้รู้
- การทดสอบหลังเรียน (Post-test)
เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการ
- วิเคราะห์ความแตกแต่งของผู้เรียนเรื่องความสามารถ
สอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการ
ของเรียน
เรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือ
- การเรียนด้วยต้นเอง(E-learning)
พัฒนาความรู้ใหม่ๆด้วยตนเองโดยผู้สอนมี
- ผลการเรียนรูท้ ุกรายวิชา
บทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด
- ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ (เน้นผู้เรียนเป็น
วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริง ชี้แนะ
สาคัญ จากแบบประเมินผลการสอนที่สามารถ
แหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอนและ
วิเคราะห์การสอนว่ามีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ)
อานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน 2. คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นรู้เรียนเป็นสาคัญ
เกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา
3. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
4. แผนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (มคอ.3)
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
5. มคอ 3.ที่มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์
สาคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ
ภาคสนามตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิร ะดั บอุ ด มศึ กษา
อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทากรณีศึกษาหรือ
ของทุกหลักสูตร
โครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้ง
ฝึกงานและฝึกประสบการณ์
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของการจัด
6. รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสาเร็จ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ของการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ในแต่ละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ
7. นาผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสาเร็จ
ประเมินผลความสาเร็จเพื่อนามาปรับปรุง
มาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
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ข้อ 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. อาจารย์จัดทารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิด 1. เอกสารหลักฐานการเตรียมการสอนของอาจารย์ในแต่
สอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละรายวิชาระบุ
ละรายวิชา
รายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผลการเรียนรู้
- จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุ
เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว โดยเน้น
ผลการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชา
พฤติกรรม ที่เป็นผลจากการเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผล
เสร็จสิ้นแล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
จากการเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้
แห่งชาติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- ลักษณะและการดาเนินการ เป็นการระบุคาอธิบาย
แห่งชาติ
รายวิชา จานวนชั่วโมงการสอนและการให้คาปรึกษา
- ลักษณะและการดาเนินการ เป็นการระบุ
- การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการอธิบาย
คาอธิบายรายวิชา จานวนชั่วโมงการสอน
ความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียน
และการให้คาปรึกษา
วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้าน
- การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการ
ต่างๆที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อธิบายความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พัฒนาผู้เรียน วิธีการสอน และการประเมินผล
- แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่ละคาบเรียน
การเรียนรู้ในด้านต่างๆที่กาหนดในกรอบ
มีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เรียน การสอน สื่อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผล
- แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่ละ
การเรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหานั้นๆ
คาบเรียนมีการระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน
- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใช้
หนังสือ ตาราที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อ
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริม
หรือเนื้อหานั้นๆ
ประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุ
แก่ผู้เรียน
เอกสาร หนังสือ ตาราที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบ
- การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
การเรียนการสอน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอก
มีการประเมินกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูล
ห้องเรียน ที่ช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือ
จากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน
ประสบการณ์ เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน
ความเห็นของทีมผู้สอน ผลการเรียนรูข้ องผู้เรียนและ
- การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการ
จากการสังเกตการณ์ เป็นต้น
ของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียน
การสอนโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย
เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของ
ทีมผู้สอน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
จากการสังเกตการณ์ เป็นต้น
2. อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและ 2. เอกสารอาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและ
แผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบผู้เรียน
แผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบผูเ้ รียน
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กิจกรรมที่ควรทา
3. การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีการ
ประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา
(formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา (summative evaluation)

หลักฐานที่ควรมี
3. รายงานผลการการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้
มีการประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษา (formative
evaluation)
4. รายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มี
การประเมินเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative
evaluation)

ข้อ 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู ดวยตนเอง และการใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทาวิจัย
กิจกรรมที่ควรทา
1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดให้
ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้
ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งใน
และนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติการอภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทาการศึกษา
หรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่
รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์
2. จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียน
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลหลังจบหลักสูตร

หลักฐานที่ควรมี
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
- กาหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้ด้วยตนเอง
- เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน

2. รายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติจริง
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร

ข้อ 4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มี
1. หนังสือเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากรและอาจารย์
โอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือชุมชน
พิเศษ
ภายนอกในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อให้
2. โครงการทัศนะศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
ผู้เรียนได้ทราบถึงการนาความรู้ทางทฤษฏีไปใช้
ทางปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย
การดาเนินการนี้อาจทาโดยเชิญบุคลากร
ภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชา
หรือบรรยายในบางคาบเวลา นานักศึกษาฟัง
การบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่
ภายนอกสถาบันให้นักศึกษาฝึกงานหรือ
ปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ เป็นต้น
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ข้อ 5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรื อจากกระบวนการจัดการความรู เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ควรทา
1. อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ
วิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการ
สอนควรวิเคราะห์การสอนที่ผ่านมา โดยการทา
วิจัยในชั้นเรียนว่าวิธีการสอนและกระบวนการ
เรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงด้านใด
อย่างไร
2. ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์กรจัดการเรียน
การสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง

หลักฐานที่ควรมี
1. เอกสารวิจัยในชั้นเรียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
2. รายงานการวิเคราะห์และปรับปรุงการเรียนการสอน

3. โครงการสัมมนา
4. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมดาเนินโครงการ
5. รายงานการสัมมนาหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

ข้อ 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่ง สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละ
รายวิชาตองไม่ ต่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. เมื่อสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดให้มี
1. รายงานผลการการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียน
การประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพ
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ทุกรายวิชา
ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพ
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพความเพียงพอและ
ความเพียงพอและความเหมาะสมของอุปกรณ์และ
ความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุน
สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเรียนรู้
ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
3. แผนการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
หนังสือ ตารา และสิ่งพิมพ์ ในห้องสมุดเป็นต้น
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
นาผลการประเมิน ความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไป
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการนาการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนา
การเรียนการสอนอย่างไร
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ข้อ 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผล การเรียน รู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้ง
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบประจาหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพื่อตรวจ
ต่อไปนี้
ความครบถ้วนสมบูรณ์
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2
- ติดตาม วิเคราะห์ผลการดาเนินงานแต่ละรายวิชาและ
เพื่อตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์
ภาพรวมของทุกหลักสูตรทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะ
- ติดตาม วิเคราะห์ผลการดาเนินงานแต่ละ
จากผลการประเมินของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงใน
รายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตรทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอการปรับปรุงต่อคณะกรรมการ
การศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของ
ระดับที่สูงขึ้น
ผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่
- ดูแลให้การดาเนินการหลักสูตรได้รับการประเมิน
เกี่ยวข้อง หรือเสนอการปรับปรุงต่อ
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบั น และผู้ที่กาลัง
คณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น
จะสาเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่าและกรรมการอิสระ
- ดูแลให้การดาเนินการหลักสูตรได้รับการ
ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่กาหนดทุกปีการศึกษา
ประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียน
- ระบุถึงความจาเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิด
ปัจจุบัน และผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาหรือ
รายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผลการประเมิน
ศิษย์เก่าและกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์
ของผู้เรียน/ ของผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา/ของ
และกรอบเวลาที่กาหนดทุกปีการศึกษา
ผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
- ระบุถึงความจาเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด
หรือเปิดรายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐาน
จากผลการประเมินของผู้เรียน/ ของผู้ที่กาลัง
จะสาเร็จการศึกษา/ของผู้ประเมินอิสระ และ
ของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :

ข้อ 1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผู ใชบัณฑิต
อยางนอยสาหรับ ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสูตร
กิจกรรมที่ควรทา
1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องสารวจ
หรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ
อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตให้มากที่สุด โดย
2. นาข้อมูลจากการสารวจมาบูรณาการร่วมกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการ
ทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่
จาเป็นและเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับ
การศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยคานึงถึงความทันสมัยของ
หลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ด้วย มีการกาหนดเป็นเป้าหมายการผลิต
บัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกันและเผยแพร่ให้ผู้ที่
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และ
ร่วมกันพัฒนานักศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.

หลักฐานที่ควรมี
แบบสารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก
5 ปี
รายงานผลการสารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต
นาผลการสารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
แนวทางความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
รายงานผลกการประชุมการทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะ
ของบัณฑิต

6. แนวทางคุณลักษณะของบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยคานึงถึงความทันสมัย
ของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
7. กาหนดเป็นเป้าหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอน
ร่วมกัน
8. การประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างในการผลิตบัณฑิตทุกคน
รับรู้และร่วมกันพัฒนานักศึกษา
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ข้อ 2. มีการนาผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
กิจกรรมที่ควรทา
1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการ
วิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
และนาข้อมูลจากผลการสารวจความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
โดยเฉพาะประเด็นการกาหนดโครงสร้าง
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการศึกษาและการประเมินผล
2. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวาง
ระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยง
รายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กาหนด
เพื่อให้ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็น
ภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่
จาเป็นของรายวิชานั้นๆ อาจมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของ
การบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่าง
การเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการ
ทางานจริงได้
3. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวาง
ระบบการกากับติดตามการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนของอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริม
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มีการประชุม
วิพากษ์การจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา
และวิธีการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลใน
การปรับปรุงตนเองจากเพื่อนร่วมงาน
4. มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะ
ความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้น
การประเมินตามสภาพสภาพจริง (authentic
assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการ
เรียนรู้ขั้นสูง ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย สะท้อนความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน (performance) ของผู้เรียน
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักฐานที่ควรมี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการ
วิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลั กสูตร
รายงานการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
แผนการปรับปรุงตามผลการวิเคราะห์ติดตามประเมินผล
การใช้หลักสูตร
กาหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการศึกษาและการประเมินผล
รายงานการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนระดับหลักสูตรโดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่กาหนด
ขั้นตอน การดาเนินการรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงาน

7. รายงานผลการวางระบบการกากับติดตามการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์
8. โครงการการประชุมวิพากษ์การจัดการเรียนการสอน
สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนได้
ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพื่อนร่วมงาน
9. รายงานผลการประชุมวิพากษ์การจัดการเรียนการสอน
สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล
10. หลักฐานหรือขั้นตอนการประเมินผลตามสภาพความ
เป็นจริง (authentic assessment)โดยเฉพาะความสามารถ
ในการเรียนรู้ขั้นสูง ใช้วิธีการวัด
11. รายงานผลประเมินผลที่หลากหลาย สะท้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของ
ผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน
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กิจกรรมที่ควรทา
5. ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่าง
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการ
แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
แก้ปัญหาร่วมกันสาหรับผู้เรียนที่จาเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ

หลักฐานที่ควรมี
12. รายงานผลการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียน
การสอนและการแก้ปัญหาร่วมกันสาหรับผู้เรียนที่
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ(อาจอยู่ในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับหน่วยงาน)

ข้อ 3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทัง้ ดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
กิจกรรมที่ควรทา
1. คณะกรรการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางที่
ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ
2. หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน
ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
อาจมีการจัดทาเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาและ
อาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในรูป
ของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (community
of practice) เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้
ทุกที่ทุกเวลา

หลักฐานที่ควรมี
1. แผนการจัดหางบประมาณหรือทรัพยากรที่สนับสนุ น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. แผนงบประมาณประจาปี (แผนงบประมาณรายปี ที่แยก
มาจากแผนกลยุทธการเงิน)
3. เว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้

4. หลักฐานที่เป็นกิจกรรมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ใน
รู ป ของการสร้ า งชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ (community of
practice) เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา

ข้อ 4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
กิจกรรมที่ควรทา

หลักฐานที่ควรมี
1. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการ 1. เอกสารสื่อต่างๆเช่น เว็ปไซด์ บอร์ด ป้าย แผ่นพับ
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆทัง้ ใน
2. หนังสือเชิญเข้าประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้
ประเทศและต่างประเทศ
2. มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้า 3. แผนงบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมวิชาการทั้งภายในสถาบันหรือ
วิชาการทั้งภายในสถาบันหรือนอกสถาบัน
นอกสถาบัน
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กิจกรรมที่ควรทา
3. หากเป็นไปได้ อาจมีการกาหนดเป็นเงื่อนไขให้
นักศึกษาต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติทุกปี หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย
1 ครั้งในระหว่างการศึกษา
4. ในระดับชั้นเรียน ผู้สอนมีการฝึกทักษะ
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุน
ให้นักศึกษาส่งผลงานวิชาการให้ที่ประชุม
วิชาการต่างๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิค
การส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการคัดเลือก
ไปเผยแพร่

หลักฐานที่ควรมี
4. โครงการหรือแผนงานที่นักศึกษามีส่วนร่วมประชุม
ระดับชาติทุกปี หรือระดับนานาชาติ
5. โครงการฝึกอบรมการนาเสนอผลงานทางวิชาการที่
สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานวิชาการเข้าเสนอที่ประชุม
วิชาการ
6. รายงานผลโครงการอบรมการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
7. โครงการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
8. รายงานผลโครงการจัดแข่งขันการนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ

ขั อ 5. มี กิ จ กรรมเสริม สรางคุณ ธรรมจริ ยธรรมใหแกนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
กิจกรรมที่ควรทา
1. มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
2. มีการกาหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถาบัน
โดยมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการ
ประเมินควรเป็นปัจจัยสาคัญต่อผลการเรียน
หรือต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา

หลักฐานที่ควรมี
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ในลักษณะของนักศึกษา)

2. โครงการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาที่เกี่ยวและส่งเสริมหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3. รายงานผลการประเมินปัจจัยสาคัญต่อผลการเรียน หรือ
ต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
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ขัอ 6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผ ลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับ บัณฑิ ตศึก ษาและมี ก ารรับ รองการใช้ป ระโยชน์จ ริง จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค1)
กิจกรรมที่ควรทา

หลักฐานที่ควรมี
1. มีหลักฐานที่แสดงระบบหรือขั้นการสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้ระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ
2. หลักฐานการับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ของภาครัฐและเอกชนจากภาครัฐวิชาชีพ เช่น บันทึก
ความเข้าใจ (MOU) หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
จากหน่วยงาน
3. ระบบฐานข้อมูลงานวิทยานิพนธ์โดยวิธีการสืบค้นการ
อ้างอิงหรือการสารวจด้วยแบบสอบถามจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 : ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ 1. มีการกาหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไว้
เปนลายลักษณอักษร
กิจกรรมที่ควรทา

หลักฐานที่ควรมี
1. ระเบียบปฏิบัตินักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม

ข้อ 2. มี การถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนัก ศึกษา
ต้องการสงเสริม ตามขอ 1 ไปยังผู บริหาร คณาจารย นักศึกษาและผู เกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้ง
สถาบัน
กิจกรรมที่ควรทา

หลักฐานที่ควรมี
1. หนังสือเวียนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
นักศึกษา
2. รายงานการประชุมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษา
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ข้อ 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
กาหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสาเร็จที่
กิจกรรมที่ควรทา

หลักฐานที่ควรมี
1. โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมโดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัด
ความสาเร็จที่

ข้อ 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
ตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กาหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90
ของตัวบงชี้
กิจกรรมที่ควรทา

หลักฐานที่ควรมี
1. รายงานผลการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมาย
โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90
ของ ตัวบงชี้

ข้อ 5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคณ
ุ
ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
กิจกรรมที่ควรทา

หลักฐานที่ควรมี
1. ประกาศนียบัตรด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดับชาติ
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกศึกษา
(คู่มือ สกอ. หน้า 63)
กิจกรรมที่ควรทา
1. จัดทาฐานข้อมูลนักศึกษาด้านสุขภาพทั้งทาง
กายและทางจิต ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูล
ครอบครัวและบุคคลที่สามารถติดต่อได้
ถ้านักศึกษามีปัญหา

2. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
3. ตั้งหน่วยบริการนักศึกษาและการรับ
ข้อเสนอแนะหรอการให้บริการนักศึกษา
4. มีระบบการดูแลสุขภาพนักศึกษา ด้านร่างกาย
จิตใจ ไปยังโรงพยาบาล โดยกาหนดระดับ
ความรับผิดชอบเช่น ระดับสถาบัน ระดับ
ภาควิชา เป็นต้น

5. การจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันกับครอบครัวของนักศึกษาเพื่อร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหาของนักศึกษา

หลักฐานที่ควรมี
1. ฐานข้อมูล Online ของนักศึกษาที่มีข้อมูลอย่างน้อย 5 ด้าน
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม - ด้านความรู้ - ด้านทักษะทาง
ปัญญา
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ฐานข้อมูลนักศึกษา (Port folio) เป็นรายบุคคล
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบและกลไกการให้
คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
4. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
เพื่อให้บริการนักศึกษาและรับข้อเสนอแนะ
5. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
6. คาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์ของ
นักศึกษา
7. วิธีการให้บริการสายด่วนในกรณีนักศึกษามีปัญหา
8. รายงานระบุระบบดูแลนักศึกษา (อาจเขียนไว้ในคู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ)
9. รายงานระบบการดูแลนักศึกษา ขั้นตอนการช่วยเหลื่อ
นักศึกษา กรณีนักศึกษามีปัญหาที่รุนแรง ตั้งแต่ต้นจน
บรรลุเป้าหมาย
10. รายงานสรุปการประชุมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันกับครับครัวนักศึกษา
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ข้อ 2. มีการจัดบริการข้อมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
กิจกรรมที่ควรทา
1. จัดทาฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
เช่น ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน
ข่าวสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2. มีช่องทางให้นักศึกษาเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงการให้บริการ

3. มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร

หลักฐานที่ควรมี
1. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2. บอร์ด
3. เว็บไซด์
4. เอกสารกาหนดให้นักศึกษาเสนอแนะการให้บริการ เช่น
- แบบสอบถาม
- กล่องรับฟังความคิดเห็น
- เว็บไซด์
- โทรศัพท์
5. แบบประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
6. รายงานผลสรุปรายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ข้อ 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
กิจกรรมที่ควรทา
1. กาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษากับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน
2. นักศึกษาทากิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรม
ทางสังคม

3. กาหนดแหล่งให้นักศึกษาสามรถติดต่อและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
4. มีระบบการติดตามและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ

หลักฐานที่ควรมี
1. รายชื่อแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพทั้งใน
และนอกสถาบัน
2. รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการที่นักศึกษาปฏิบัติ
3. หลักฐานการติดตามประเมินผลคุณภาพของแหล่งเรียนรู้
และแหล่งฝึกประสบการณ์
4. รายงานผลการดาเนินงานฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ
5. กล่องรับฟังความคิดเห็น
6. เว็ปไซด์ ให้นักศึกษาเสนอแนะข้อมูลเพื่อการปรับปรุง
7. แบบสอบถามการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ
8. มีรายงานผลฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
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ข้อ 4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
กิจกรรมที่ควรทา
1. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า สาหรับเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น ข้อมูล
การประชุมทางวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่
แหล่งทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน
ข่าวสารวิชาการที่เกียวข้องกับสาขา

หลักฐานที่ควรมี
1. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าใน เว็ปไซด์ หรือในระบบฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย

2. มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
2. แหล่งเผยแพร่ข้อมูล เช่น บอร์ด เว็ปไซด์ จุลสารศิษย์เก่า
ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์
จดหมายข่าว
เป็นระยะๆ
3. หลักฐานการส่งข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ จุลสารศิษย์เก่า
จดหมายข่าว
3. การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการปรับปรุง
4. คาสั่งแต่งตั้งศิษย์เก่าเป็นวิทยากรบรรยาย เป็นกรรมการ
หลักฐาน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
ในกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย
การเป็นวิทยากรบรรยาย
4. มีช่องทางให้ศิษย์เก่าให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
5. หลักฐานการให้ข้อเสนอแนะจากศิษย์จากผลการตอบ
ปรับปรุงการให้บริการ
แบบสอบถาม การสัมมนา เป็นต้น

ข้อ 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
กิจกรรมที่ควรทา
1. การจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์
เก่า
2. ประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่ารับรู้กิจกรรมทาง
วิชาการและวิชาชีพของสถาบัน

1.
2.
3.

3. ช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ

4.
5.
6.

หลักฐานที่ควรมี
โครงการการกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์สาหรับศิษย์เก่า
เอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพส่งถึง
ศิษย์เก่า
หลักฐานการประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น แผ่นพับ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
หลักฐานเอกสารกาหนดช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้
ข้อเสนอแนะ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม
เว็ปไซด์สาหรับศิษย์เก่า
รายงานผลสารวจและข้อเสนอแนะกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพสาหรับ
ศิษย์เก่า
แผนการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า
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ข้อ 6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ากวา 3.51 จาก
คะแนน เต็ม 5
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. มีระบบติดตามการประเมินคุณภาพการ
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามประเมินคุณภาพ
ให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มี
การให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในระดับสถาบัน
ผู้รับผิดชอบประเมินและระยะเวลาประเมิน
คณะ หลักสูตร
2. เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ 2. รายงานการ ติดตามประเมินคุณภาพการให้บริการแก่
แนวทางแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงให้บริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า
- คาปรึกษาทางวิชาการ และบริการข้อมูลข่าวสาร
- การจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ
- บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาค่าให้
คะแนนต่ากว่า 3.51 ให้ทาการวิเคราะห์สาเหตุปัญหา
และอุปสรรคเพื่อปรับปรุง

ข้อ 7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา
การจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา
กิจกรรมที่ควรทา
1. นาผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ
2. การจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด

หลักฐานที่ควรมี
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพให้บริการ ประธาน
หลักสูตร คณะ(หน่วยงาน)และมหาวิทยาลัย
2. แผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

3. สารวจข้อมูลจากนักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อศึกษา 3. แบบสารวจความพึงพอใจการให้บริการวิชาการและ
ความพึงพอใจ
วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
4. จัดทาแผนการพัฒนาระบบการให้บริการ
ในระยะต่อไป

4. รายงานผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
5. แผนปรับปรุงระบบการให้บริการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน

:
:

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
กระบวนการ

ข้อ 1. สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่ ง่ เสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติทกุ ด้าน
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. จัดทาแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
1. แผน นโยบายการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาม
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน
5 ด้าน
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ด้านความรู้
- ด้านทักษะทางปัญญา
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กาหนดตัวบ่งชี้มีความสาเร็จของการจัด
2. รายวิชาที่จัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.3)
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ตัวบ่งชี้หลัก
3. ตัวบ่งชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน
แห่งชาติและตัวบ่งชี้เฉพาะ (ถ้ามี)

ข้อ 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
กิจกรรมที่ควรทา

หลักฐานที่ควรมี

1. ให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านประกันคุณภาพ

1. โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านประกัน

2. ฝึกทักษะการเขียนโครงการทากิจกรรมของ
นักศึกษาทีมีการระบุตัวบ่งชี้ความสาเร็จของ
การดาเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพใน
โครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษาโดยการ
ประชุมปฏิบัติการ

คุณภาพ
2. จัดอบรมประกันคุณภาพ
- โครงการประชุม/สัมมนาปฏิบัติการเขียนโครงการทา
กิจกรรมของนักศึกษา(ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ตัว
บ่งชี้ความสาเร็จลักษณะของกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายวิธี
ประเมินความสาเร็จและติดตามประเมินผล)
- รายงานผลการประชุม/ สัมมนา โครงการ/กิจกรรม
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ข้อ 3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2
ประเภทสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ - กิจกรรมกี ฬาหรื อ
การส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ควรทา
1. กิจกรรมที่ควรส่งเสริม

1.

2. ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาเพื่อการปรับปรุง
งาน

2.
3.
4.

หลักฐานที่ควรมี
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ไปใช้
ในการจัดกิจกรรมตามกิจกรรม 5 ด้าน คือ
- วิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
หลักฐานการอนุมัติโครงการตามรูปแบบที่ครบถ้วนตาม
รูปแบบที่กาหนด
บันทึกความคิดเห็นของอาจารย์ต่อการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
รายงานผลประเมินกิจกรรมและการให้ข้อมูลย้อนกลับ

ข้อ 4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
กิจกรรมที่ควรทา
1. แผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบัน จัดกิจกรรมจัดการ
ความรู้(KM)การนาเสนอผลงานในที่ประชุม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวาง
แผนการทางาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ ความสาเร็จ
และการประเมินความสาเร็จ
2. การประชุมกับสถาบันภายนอก เพื่อส่งเสริม
การทากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาระหว่าง
สถาบัน
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ระบบ
ประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

หลักฐานที่ควรมี
1. แผนการจัดการความรู้ และแผนกิจกรรมสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายในและภายนอกสถาบัน
- นาเสนอผลงานในที่ประชุม
- แลกเปลี่ยนความรู้ตามวิธีการ KM
2. โครงการ/กิจกรรมประชุมร่วมกันกับสถาบันภายนอก
3. หลักฐานการเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม
4. หลักฐานการทากิจกรรมร่วมกัน เช่นภาพถ่าย เว็ปไซด์
เป็นต้น
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ข้อ 5. สถาบันมีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจ กรรมพัฒนา
นักศึกษา
1.
2.
3.

4.

กิจกรรมที่ควรทา
มีระบบติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้
กาหนดให้นักศึกษาจัดทารายงาน การจัด
กิจกรรมและนารายงานผลการจัดกิจกรรม
สังเคราะห์
การติดตามประเมินความรู้ ความเข้าใจและ
ประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษาจากรายงานการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา
มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของนักศึกษาเพื่อ
จัดทาแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา

หลักฐานที่ควรมี
1. คู่มือการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา(รวมระบบติดตาม
และประเมินผล)
2. รายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาพร้อมสังเคราะห์
ผลการจัดกิจกรรม
3. รายงานการติดตามประเมินความรู้ ความเข้าใจและ
ประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรม
4. ตารางวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของนักศึกษาเพื่อจัดทา
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาพร้อมทั้งรายงานผล
การวิเคราะห์

ข้อ 6. สถาบันมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา
กิจกรรมที่ควรทา
1. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนไปใช้ในการวางแผน
พัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการ
วิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์
ในด้านที่ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร
2. นาเสนอผลการวิเคราะห์เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร และมีการระดมความคิดในการ
พัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรม
นักศึกษา

หลักฐานที่ควรมี
1. ตารางวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน

2. ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
ย้อนหลัง 3 ปี
3. ตางรางสรุปความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จใน
ด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
4. สรุปผลการอภิปรายของคณะกรรมการบริหาร
ในการวิเคราะห์ผลการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
:
ชนิดของตัวบ่งชี้
:
เกณฑ์มาตรฐาน
:

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กระบวนการ

ข้อ 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านการวิจัยของสถาบัน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
กิจกรรมที่ควรทา
1. สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ขั้นตอน
และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกาหนดหน่วยงาน
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมี
งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ในการบริหารควรมี
การวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างสม่าเสมอเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย
ของแผนการวิจัยของสถาบัน
2. การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้
บรรลุผลสาเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
บริหารงานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้
สามารถดาเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรร
ทุนวิจัย นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณ
สนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ปฏิบัติงาน
ในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น

หลักฐานที่ควรมี
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

2. แผนพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3. หลักฐานที่แสดงขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจน
กาหนดหน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ
4. แผนงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
5. รายงานงานผลการตรวจสอบติดตาม ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างสม่าเสมอเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของ
แผนการวิจัยของสถาบัน

ข้อ 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
1. โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีนักศึกษาร่วมงาน
สร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
วิจัย
เช่น 1) การกาหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็น 2. แผนการสอนของอาจารย์ที่ระบุว่ามีการนางานวิจัยมาใช้
ส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์
ในการสอน การมอบหมายงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2) การกาหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทา
ให้นักศึกษาทา (มคอ 3.)
โครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้อง 3. หลักฐานที่แสดงว่านักศึกษามีส่วนร่วมการวิจัยหรืองาน
กับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์
สร้างสรรค์ เช่น บทความ รายงาน เป็นต้น
3) การกาหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการ
บรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าใน
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กิจกรรมที่ควรทา
งานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting
professor) หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 4) การจัดให้มีการ
ประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือส่งเสริมนักศึกษา
เข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ
5) การส่งเสริมให้อาจารย์นาผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการ
จัดการเรียนการสอน เป็นต้น

หลักฐานที่ควรมี

ข้อ 3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจาและนักวิจัย
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. จัดระบบการรับเข้าและกากับดูแลอาจารย์และ 1. แผนพัฒนาคณาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
นักวิจัย เช่น วิเคราะห์กาลังคน วางแผน และ
นักศึกษาในด้านการวิจัย (อาจอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากร
รับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย)
บัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและ
- วิเคราะห์กาลังคน
ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้น
- วางแผน และรับเข้าบุคคล
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน ทา 2. แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับ คู่มือส่งเสริมให้อาจารย์ทางาน
การกาหนดกฎเกณฑ์ แนวทางกากับ และ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ส่งเสริมให้อาจารย์ทางานวิจัยหรืองาน
หรือจัดแสดงผลงาน ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
สร้างสรรค์ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัด
นานาชาติ โดยกาหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่ต้อง
แสดงผลงาน ที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
ปฏิบัติ
นานาชาติ โดยกาหนดเป็นภาระงานที่ชัดเจนที่
ต้องปฏิบัติ
2. พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่
3. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่าน
เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล
กระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่ม
กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรม
บุคคล
การทางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับ
- Research club
การแนะนาหรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส
- ทีมงานวิจัยประกอบด้วย นักวิจัยอาวุโส
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้
คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
กรณีนักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไป
ทางานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับ
นักวิจัยชั้นนานอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
เป็นแนวทางหนึ่งที่ทาให้ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีคุณค่า
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กิจกรรมที่ควรทา
3. ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย
ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตาม
โดยเคร่งครัด

หลักฐานที่ควรมี
4. คู่มือจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย
5. รายงานผลด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย
ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติ
4. สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้ 6. แนวปฏิบัติหรือระเบียบการให้ผลตอบแทนต่อนักวิจัย
ผลตอบแทน หรือการให้รางวัลสาหรับนักวิจัยที่
ในรูปแบบต่างๆ
มีผลงานดีเด่น การจัดบรรยากาศและการบริการ
ต่างๆในสถาบันให้เหมาะสมและจูงใจแก่การ
ค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เป็นต้น

ข้อ 4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ควรทา
1. ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัย
จากภายนอกอาจทาได้ยาก ดังนั้น สถาบันจึง
ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิต
งานสร้างสรรค์เพื่อให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาส
สร้างผลงาน ที่สามารถนาไปใช้ประกอบการ
เสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
สถาบันในโอกาสต่อไป
สาหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภาย
นอกนั้น สถาบันอาจจัดให้มีระบบสนับสนุน เช่น
การจัดให้มีข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของ
แหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุนภายในประเทศ
และต่างประเทศ ที่อาจารย์และนักวิจัยสามารถ
เข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัด
ให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบ
ข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่
เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลือ
ปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมี
โอกาสได้รับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น

1.
2.
3.

4.

หลักฐานที่ควรมี
แผนงบประมาณการวิจัย
ฐานข้อมูลเงินทุนวิจัยภายในและภายอก
คาสั่งแต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบ
ข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอ
ทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงการ
(Peer Review)
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 5 ด้าน
1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
2) ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน
ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา
3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการ
สนับสนุนของสถาบันในการเผยแพร่ผลงาน
4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของสถาบันในการส่งเสริม
การนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา
5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
อื่นๆ ของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
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ข้อ 5. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหา
1. แผนงบประมาณการวิจัย
แหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทั้ง
2. ห้องหรือสถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ห้องปฏิบัติการ 3. ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิจัย(คู่มือการใช้เทคโนโลยี
วิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบ
สารสนเทศ)
สารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ
ที่ส่งเสริมการวิจัย ดังนี้
1. งบประมาณสนับสนุนการวิจัย
2. ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัย
แต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน
ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์
เครื่องมือระดับสูงที่จาเป็นที่หลายหน่วย
วิจัย หรือ กลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย ดังกล่าว
ก็ต้องอื่นได้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อ
การวิจัยของนักวิจัย
3. แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจาก
หนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร
(hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุน
การจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุน
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุน
การไปร่วมทางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กับหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาจารย์
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุม
ข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน
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ข้อ 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วน
ทุกประเด็น
กิจกรรมที่ควรทา
1. สถาบันจัดให้มีระบบประเมินผลสาเร็จของ
การสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่าเสมอ โดยการมี
ส่วนร่วมของอาจารย์และนักวิจัย เช่น
“การประเมินผลสาเร็จของการให้ทุนวิจัย”
ทั้งในประเด็น งานวิจัยเสร็จทันตามกาหนดเวลา
คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การประเมิน
แหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย ” ในประเด็น
ความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัย
ของอาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือ
“การประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็น
ความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์
และนักวิจัย เป็นต้น

หลักฐานที่ควรมี
1. รายงานผลการประเมินการจัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2. รายงานผลประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

ข้อ 7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของสถาบัน
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. สถาบันนาผลการประเมินไปจัดทาแผนการ
1. แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน
ปรับปรุง โดยกาหนดกิจกรรมที่ต้องทาเพื่อ
การปรับปรุง กาหนดบุคคลหรือหน่วยงาน
รับผิดชอบในการปรับปรุง กาหนดงบประมาณ
ที่ต้องใช้หากจาเป็น กาหนดระยะเวลาที่
การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จากนั้นจึงดาเนินการ
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามที่
กาหนด
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
ข้อ 8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และ
ดาเนินการตามระบบทีก่ าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)
กิจกรรมที่ควรทา
1. สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและขั้นตอน
ตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกโดยวิธีการต่างๆ เช่น
การจัดหาข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมาย
การสนทนากับกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญ (focus
group) การติดต่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กร
ภายนอก การใช้ข้อมูลป้อนกลับ (feed back)
จากความร่วมมือที่มีอยู่เดิม

หลักฐานที่ควรมี
1. เอกสารหรือหลักฐานแสดงแนวทางและขั้นตอน เพื่อ
สร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
- คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก
- บันทึกความเข้าใจ
- การใช้ทรัพยากรรวมกัน เช่น สถานที
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
:
ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
:
ข้อ 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจน 1. เอกสารหรือหลักฐานแสดงขั้นตอน และหลักเกณฑ์
กาหนดผู้ รับผิ ดชอบในการสนั บสนุนการตี พิมพ์
ตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์
หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ในวารสารหรื อ ในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี peer
วารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review
review ในประเด็นต่อไปนี้ เช่น
1) การจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียน
รายงานการวิจัยสาหรับนาเสนอในที่ประชุมวิชาการ
หรือตีพิมพ์ในวารสาร
2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของ
บทความวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ที่จะนาเสนอ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์
4) การจ่ายค่าตอบแทนสาหรับผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น
ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตาม
สถานภาพและจุดเน้นของแต่ละสถาบัน

ข้อ 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
กิจกรรมที่ควรทา
1. วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจน
กาหนดผู้รับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
เป้าหมายโดยยังคงความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการ
และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น กาหนด
ผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรรค์
ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป
จัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน

หลักฐานที่ควรมี
1. เอกสารหรือหลักฐานแสดงขั้นตอน และหลักเกณฑ์
ตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายโดยยังคง
ความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์
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กิจกรรมที่ควรทา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่
น่าสนใจซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัด
หมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่

หลักฐานที่ควรมี

ข้อ 3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรูจ้ ากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก
ข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. นาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์
1. แผนประชาสัมพันธ์รวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2 เผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า
สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิง
ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
รุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้
กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถสนับสนุนงานวิจัย
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ดาเนินการ
หรือร่วมวิจัย หรือนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประชาสัมพันธ์ตามแผนตลอดจนการติดตาม
ประโยชน์
ข้อมูลป้อนกลับ นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์
อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับ
ศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะ
สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือนา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

ข้อ 4. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
กิจกรรมทีค่ วรทา

หลักฐานทีค่ วรมี

1. สนับสนุนการนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 1. แนวปฏิบัติในการนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้
ไปใช้ป ระโยชน์ เช่น 1) กาหนดขั้ นตอน วิธีการ
ประโยชน์ ห รื อ ท าคู่ มื อ การน าผลงานวิ จั ย และงาน
และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์ใน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
การถ่ ายทอดเทคโนโลยี ร ะหว่ างอาจารย์ และ
นักวิจัยกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการนา
ผลการวิจัย และงานสร้ างสรรค์ไ ปใช้ ประโยชน์
2) ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและ
เ อกช นทั้ ง ภ าค อุ ต ส าห กร ร มแ ล ะ บ ริ กา ร
ที่ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จาก
สถาบัน (consultancy) และประสานงานต่อไป
ยังผู้วิจัย 3) ผู้รับผิดชอบริเริ่ม ประสานงาน หรือ
ส่งเสริมการนาผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองาน
สร้ า งสรรค์ ไ ปสู่ ง านเชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นลั ก ษณะนิ ติ
บุคคล (start – up company) เป็นต้น
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ข้อ 5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์ และดาเนินการตามระบบทีก่ าหนด
กิจกรรมที่ควรทา
1. สถาบันหรือคณะวิชา วางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ ตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบในการ
สนับสนุนการเจรจาต่อรอง ทาข้อตกลง หรือ
สนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แก่อาจารย์ นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจา
เชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้า
ไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผล
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2. นอกจากนั้น ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์
นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการซื้อขาย หรือทาธุรกิจที่เป็นผลจาก
งานวิจัย โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย

หลักฐานที่ควรมี
1. หลักฐานที่แสดงขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจน
กาหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจาต่อรอง
ทาข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์ นักวิจัย และสถาบัน ในการเจรจา
เชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจใดๆที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
2. แนวปฏิบัติที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษา
สิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยและของสถาบันใน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือทาธุรกิจที่เป็น
ผลจากงานวิจัย
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องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐาน

การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
กระบวนการ

:
:
:

ข้อ 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
กิจกรรมที่ควรทา
1. มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของ
การให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์
กับพันธกิจของสถาบัน มีนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับ
มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เวลาและจิตแห่งการบริการ (service mind)
ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน ทั้งการจัดหางบประมาณ
สนับสนุนและจัดทา ระเบียบของการให้บริการ
การกาหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากร
ให้ชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและ
ทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆซึ่งจะเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริการ
แก่ชุมชน สังคมตามความถนัดและจุดเน้นของ
สถาบัน
2. บริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักฐานที่ควรมี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม
นโยบายระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
หลักฐานที่แสดง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้
การบริการวิชาการด้านต่างๆ เช่นแผนการบริการ
วิชาการ แก่สังคม
เอกสารการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน
คู่มืออาจารย์และบุคลากร
แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม

7. รายงานผลตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน
8. แผนการปรับปรุงและแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การบริการวิชาการแก่สังคม

ข้อ 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ควรทา
1. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานประจาด้านอื่นๆของอาจารย์และ
บุคลากร เช่น การกาหนดให้นักศึกษานาความรู้
ไปจัดทาเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน

หลักฐานที่ควรมี
1. โครงการงานบริการทางวิชาการบูรณาการกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ประจาด้านอื่นๆของอาจารย์และบุคลากรโดยมอบหมาย
ให้นักศึกษาทาเป็นโครงการ / กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน
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ข้อ 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. มีการบู รณาการงานบริการทางวิ ชาการกั บการ 1. โครงการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัย
วิจัย อย่างเป็ นระบบมี การบูรณาการงานบริ การ
ทางวิชาการกับ การวิจัย อย่างเป็นระบบ เช่น 1)
มีการนาผลการวิ จัยไปสู่ การใช้ ประโยชน์ จริ ง ที่
ตอบสนองความต้องการของทุ กภาคส่ วนในทุ ก
ระดับ และ 2) นาความรู้ ประสบการณ์ จากการ
ให้ บริ การกลับ มาพั ฒนาต่อยอดไปสู่ การพัฒ นา
องค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย เป็นต้น

ข้อ 4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. จัดให้มีระบบติดตาม ประเมินผลความสาเร็จของ 1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ
ความสาเร็จของการ บูรณาการงานบริการวิชาการ
การเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วม
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่ง
2. รายงานผลระบบติดตาม ประเมินผลความสาเร็จของ
เป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในระดับ
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
แผนการดาเนินงาน เป้าหมายของสถาบัน ความ
การสอนและการวิจัย
ร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร
คุณภาพของการให้บริการที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สถาบันกาหนดไว้

ข้อ 5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิช าการแกสังคม
กับการเรียนการ สอนและการวิจัย
กิจกรรมที่ควรทา
1. สถาบันนาผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนา
กระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่างสม่าเสมอ
และเป็นรูปธรรม

หลักฐานที่ควรมี
1. .แผนการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการ สอนและการวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
:
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
:
ข้อ 1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน
กิจกรรมที่ควรทา
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
ทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของ
สถาบัน

หลักฐานที่ควรมี
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสารวจความต้องการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
ทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นและความเชี่ยวชาญของสถาบัน
2. แบบสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน
3. รายงานผลสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ
หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน

ข้อ 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริม สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
กิจกรรมที่ควรทา
1. สถาบันมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วม
จากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ ความร่วมมือ
รวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการ
สร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคล
หรือหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ

หลักฐานที่ควรมี
1. โครงการความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
2. รายงานผลการจัดโครงการ
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ข้อ 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ 1. รายงานผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับความ
ความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและ
ต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อมมีการ
ทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา
ประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรผู้
อาจารย์ และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการ
ให้บริการ ทั้งในด้านการนาความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้
นาความรู้ ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การ
ประโยชน์ การสื่อสาร การชี้แจงแนะนาให้ผู้รับบริการ
สื่อสาร การชี้แจงแนะนาให้ผู้รับบริการและ
และประชาชน
ประชาชน

ข้อ 4. มี การนาผลการประเมิ นในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิ จกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ
กิจกรรมที่ควรทา
1. มีการนาผลการประเมินการให้บริการทาง
วิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ให้บริการ ระบบและกลไกการให้บริการ
ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขต
การให้บริการ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการ
ให้บริการ สัญญาการบริการ ซึ่งรวมทั้งการ
ควบคุมและการกากับคุณภาพของการให้บริการ
โดยจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีความ
เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

หลักฐานที่ควรมี
1. แผนปรับปรุงการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของการให้บริการ ระบบและกลไก
การให้บริการ

ข้อ 5. มีการพัฒนาความรูท้ ี่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สบู่ ุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สสู่ าธารณชน
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. สถาบันมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการ 1. แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการทางวิชาการส่งเสริมให้เกิด
ทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการ
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน
สถาบัน ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการ
ความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการ
ผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการ
ให้บริการผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้ง
บริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ
จัดทาฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพร่สู่
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูเ้ รียน
สาธารณะ
3. จัดทาฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ
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องค์ประกอบที่ 6
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
:
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
:
ข้อ 1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบ
ที่กาหนด
กิจกรรมที่ควรทา
1. การกาหนดระบบและกลไกทางด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

หลักฐานที่ควรมี
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
ทางด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. กลยุทธ์มหาวิทยาลัย
3. แผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อ 2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. สถาบั น สนั บ สนุ น ให้ มี การน าการท านุ บ ารุ ง 1. แผนการบู ร ณาการงานด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
ศิลปะและวัฒ นธรรมไปบู รณาการร่วมกับ การ
วั ฒ นธรรมกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรม
เรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษา(มคอ.3)

ข้อ 3. มี ก ารเผยแพร่กิ จ กรรมหรือการบริก ารด้านท านุบ ารุง ศิล ปะและวัฒ นธรรมต่อ
สาธารณชน
กิจกรรมที่ควรทา
1. สถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
2. จัดทาวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับ
ต่างๆ เช่น วารสารระดับหน่วยงาน ระดับชาติ
3. การบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กร

1.
2.
3.

หลักฐานที่ควรมี
ภาพถ่ายอาคารที่เผยแพร่และบริการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
วารสาร หนังสือวารสารการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
บันทึกความเข้าใจการจัดการบริการวิชาการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่นๆ
มีเอกสารเซ็นร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการการสร้าง
เครือข่าย

4. สถาบันมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและ
4.
วัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือ
องค์กรอื่น มีการสร้างเครือข่าย
5. การกาหนดตัวบ่งชี้ และมีการดาเนินการอย่าง 5. เอกสารมีการการกาหนดตัวบ่งชี้ และมีการดาเนินการ
ต่อเนื่อง เป็นระบบอย่างชัดเจน
อย่างต่อเนือ่ ง เป็นระบบ
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ข้อ 4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมที่ควรทา
1. มีการติดตามผลการบูรณาการงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

หลักฐานที่ควรมี
1. รายงานผลการการติดตามผลการบูรณาการงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อ 5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมที่ควรทา
1. การนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ
บูรณาการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการ
ของ PDCA

2. แผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการ
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมนาสู่
การปฏิบัติและปรับปรุง
3. มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการตาม
แผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

หลักฐานที่ควรมี
1. รายงานผลการปฏิบัติ การประเมินผลการพัฒนา
กระบวนการ บูรณาการด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการ
ของ PDCA
2. รายงานการประชุมแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณา
การด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมนาสู่การปฏิบัติ
และปรับปรุง
3. แผนการปรับปรุงพัฒนาการบูรณาการด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมนาสู่การปฏิบัติ
4. หลักฐานแสดงขั้นตอนการดาเนินตามแผนปรับปรุง
5. รายงานผลการประเมินตามแผนปรับปรุงและพัฒนา
อย่างเป็นธรรม

ข้อ 6. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
กิจกรรมที่ควรทา
1. สถาบันมีการกาหนด/การสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีการใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะ
3. สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม

หลักฐานที่ควรมี
1. แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- กฎ ระเบียบการกาหนด/การสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- รายงานผลผลการติดตาม
2. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ
3. หนังสือเชิญไปเป็นเป็นวิทยากรหรือเป็นที่ประจักษ์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ(หนังสือเชิญ หรือได้แต่งตั่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และ
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กิจกรรมที่ควรทา

หลักฐานที่ควรมี

4. สถาบันมีจานวนผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการ
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล
ได้รับการอ้างอิง เป็นที่ยอมรับ

ระดับนานาชาติ)
4. รายงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล
ได้รับการอ้างอิง เป็นที่ยอมรับ
5. ฐานข้อมูลวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
:
ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
:
ขัอ 1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
กิจกรรมที่ควรทา
1. กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได้รับการชี้แจง
และทาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับต่างๆ อาทิ
ข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและ
ผู้บริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ กรอบทิศทางการ
พัฒนาสถาบัน และอัตลักษณ์ของสถาบัน
เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสถาบัน
ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่
2. กรรมการสภาสถาบันกากับดูแลสถาบันไปสู่
ทิศทางที่กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
สถาบันและสภาสถาบัน และมีความสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
3. มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน
รายงานการประเมินตนเอง และรายงานต่อ
สาธารณชน

1.

2.
3.
4.
5.

หลักฐานที่ควรมี
แผนและรายงานการประชุมสภาสถาบัน(กรรมการสภา
สถาบันทุกคนควรได้รับการชี้แจงและทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ข้อบังคับต่าง ๆ)
ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติของสถาบัน
นโยบายการกากับดูแลตนเองที่ดีสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินตนเองตามนโยบายการกากับดูแล
ตนเองที่ดีสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภาสถาบัน

6. สรุปผลการกากับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทางที่กาหนดร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบัน และมีความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
7. การประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เป็นเว็ปไซด์ของสภา
สถาบัน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการประเมินตนเองของ
สถาบัน
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ข้อ 2. ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน
ในการปฏิบัตงิ านและพัฒนาสถาบัน
กิจกรรมที่ควรทา
1. ผู้บริหารและสภาสถาบัน มีส่วนร่วมกันในการ
กาหนดนโยบายและจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนกลยุทธ์ และนาสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบ
ชัดเจน โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI)
ของงานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการพิจารณา
จาก 1 ) มิติการพัฒนาองค์กร เช่นการส่งเสริม
ให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ 2) มิติการพัฒนา
หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เช่น
การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทางการส่งเสริมการ
วิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเช่น ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต โดยคานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้
จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน อย่าง
เหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการ
จัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูล กับ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
2. ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอด
นโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้
หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมี
ความเข้าใจร่วมกัน
3. ควรจัดทาระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้
ทันสมัย นามาใช้ในการติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่กาหนดไว้ในแผนกล
ยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนาข้อมูลที่
ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้
อย่างทันการ

หลักฐานที่ควรมี
1. กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์โดยผู้บริการสถาบันมี
นโยบายที่ชัดเจนและผู้แทนคณะกรรมการสภาและ
บุคคลภายนอก
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการกาหนดนโยบายและจัดทา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนาสู่การปฏิบัติ
1) มิติการพัฒนาองค์กร
2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของ
สถาบัน
3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
2. Flow chart แสดงกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์

3. หลักฐานแสดงระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย
วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทุก
ระดับ เช่น บันทึกความเช้าใจร่วมกัน คารับรองปฏิบัติ
ราชการ
4. ฐานข้อมูลของสถาบันที่ใช้ในการติดตามตามแผนกลยุทธ์
ตัวบ่งชี้เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจและรายงาน
ผลตามตัวบ่งคุณภาพอย่างน้อยปีละ2 ครั้ง
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ข้อ 3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
กิจกรรมที่ควรทา
1. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามผลการนานโยบาย
และแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุม
ผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวน
เป้าหมาย หรือปรับแผนการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้าง
กลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดาเนินงานไป
ยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารมีการประเมินผลการดาเนินงานที่
สาคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้วน
รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อย ปีละ
1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับ
แผนการดาเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้ง
ผลการดาเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่าน
การสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย

1.
2.
3.
4.

5.
6.

หลักฐานที่ควรมี
รายงานการกากับ ติดตามผลการนานโยบายและแผนกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
นาเสนอที่ประชุมสภาสถาบัน(รายงานการประชุม)
รายงานการประชุมผู้บริหารอย่างน้อยปี ละ2 ครั้ง
รายงานการปรับแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสาร
แผนการดาเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ
ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการประเมินของผู้บริหารเพื่อติดตามภาระกิจ
และผลสัมฤทธิ์เพื่อทบทวนเป้าหมายและปรับแผนในปี
ต่อไป
หลักฐานการแจ้งผลการแจ้งผลไปยังบุคลากรทุกระดับ

ข้อ 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
กิจกรรมที่ควรทา
1. ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันจะทาให้ได้ข้อมูล
เพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารดาเนินการปรับลดขั้นตอน
กระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอานาจ
ในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับ
ถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการ
กากับ และตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ระบบการทางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้
3. ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อ
เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจต่อบุคลากรเป็น
ประจาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการ

หลักฐานที่ควรมี
1. หลักฐาน ที่แสดงถึงเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น
บันทึกรายงานทางโทรศัพท์ เรื่องร้องเรียน
2. แผนปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
3. คาสั่งมอบอานาจ และการตัดสินใจของผู้บริหารให้
ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบงาน

4. แนวปฏิบัติหรือประกาศสถาบันส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจต่อบุคลากร
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กิจกรรมที่ควรทา
รางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ โครงการพัฒนาองค์การให้
คล่องตัว (Lean Organization) เป็นต้น

หลักฐานที่ควรมี
5. ป้ายประกาศแสดงความยินดีที่บุคลากรประสบ
ความสาเร็จหรือได้รับรางวัล

ข้อ 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน
1. โครงการอบรม/สัมมนาการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน
โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้
โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่าง
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการ
ต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทางานให้บรรลุ
ทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงาน
วัตถุประสงค์
ที่หน้างาน (On-the-job Training) จัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น
2. ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรนาหลักการจัดการ 2. รายงานการโครงการอบรม/สัมมนาการถ่ายทอดความรู้
ความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทางานให้
ผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยน
บรรลุวัตถุประสงค์
เรียนรู้ การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
(Community of Practices) เป็นต้น

ข้อ 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและ
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรมที่ควรทา
1. ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารการดาเนินงานของสถาบันให้ไปสู่
ทิศทางที่กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบัน
และสภาสถาบัน โดยให้สอดคล้องทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก
2. ผู้บริหารมีการดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะในประเด็นการปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ
และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินงาน
3. ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมิน
ตนเอง จัดทารายงานสรุปผลการทางานและ
รายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบัน
เป็นประจาทุกปี

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักฐานที่ควรมี
นโยบายการบริหารงานของสถาบัน
รายงานการสารวจความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
รายงานผลการประเมินของผู้บริหารจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลของสถาบัน
รายงานการเงินของสถาบันต่อสภาสถาบัน
แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานตรวจสอบภายใน
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กิจกรรมที่ควรทา
4. ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของ
สถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของ
สถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจาทุกปี

หลักฐานที่ควรมี

ข้อ 7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมที่ควรทา
1. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของ
สถาบันและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ผู้บริหาร และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทาร่วมกันระหว่าง
สภาสถาบันและผู้บริหาร
2. สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการ
บริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้หลักการ
ที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุง
สถาบันให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้บริหารมีการนาผลการประเมินจากสภาสถาบัน
ไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดทา
แผนการบริหารงาน และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อสภาสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม

1.
2.
3.
4.
5.

หลักฐานที่ควรมี
คาสั่งสภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
ผู้บริหาร(คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของ
สถาบัน)
รายงานผลการประเมินของผู้บริหารจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลของสถาบัน
รายงานการเงินของสถาบันต่อสภาสถาบัน
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

6. แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
:
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ทสี่ อดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
กิจกรรมที่ควรทา
1. สถาบันควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
สถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสาคัญ หรือ
มุ่งสูอ่ ัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อนามาใช้ในการ
กาหนด แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการใน
การจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
2. บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกาหนดประเด็นความรู้
อาจประกอบด้วย รองอธิ การบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อานวยการ
หัวหน้างาน ที่กากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกล
ยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย
รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน
3. สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้
โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ ความสามารถของ
บุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่
สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการ
ปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ (Learning Outcome) เทคนิคการ
เพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน เป็นต้น

หลักฐานที่ควรมี
1. แผนการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
2. รายงานผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ พันธกิจสาคัญ
เพื่อกาหนดอัตลักษณ์ของสถาบัน
3. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ
ความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย
4. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้าน
อื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

5. แผนการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทั กษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลักโดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่
สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์
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ข้อ 2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ทกี่ าหนดในข้อ 1
กิจกรรมที่ควรทา
1. กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์
หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว
รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น
2. สถาบันควรกาหนดนโยบายให้มีการสารวจ
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือ
นักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะ
ด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนามา
กาหนดเป็นประเด็นสาหรับใช้ในกระบวนการ
จัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

หลักฐานที่ควรมี
1. แผนพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรตาม
พันธกิจ

2. รายงานผลการส ารวจผลการปฏิ บัติ งานที่เ ป็นจุ ด เด่ น
ของอาจารย์หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา
3. รายงานผลด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่
สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
4. เอกสารสรุปกาหนดในข้อ 2 และข้อ 3 นามาใช้เป็น
ประเด็นหรือเรื่องมาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้
ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา

ข้อ 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ ากความรู้ ทักษะของผู้มปี ระสบการณ์ตรง
(Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มี 1. โครงการ จัดสัมมนา โดยเชิญบุคลากรภายใน หรือ
ผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ และผลงานทางด้าน
ภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ และผลงาน
วิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มา
ทางด้านวิจยั รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น
ถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม
มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม มาให้
อย่างสม่าเสมอผ่านเวทีต่าง ๆ เช่น การจัด
ความรู้กับคณะบริหารและบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมาย
ประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ 2. รายงานผลจัดโครงการ หรือสัมมนา
เจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว
2. สถาบันควร เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติ 3. รายงานผลของชุมชนการปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนรู้
และเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่าง
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
หน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน
เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่
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ข้อ 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ทกี่ าหนดในข้อ 1 ทั้งทีม่ ีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ทีเ่ ป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)
กิจกรรมที่ควรทา
1. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย
2. ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
เผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัด
และเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้
เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม
ดังกล่าว

หลักฐานที่ควรมี
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
2. แผนการจัดการความรู้
3. รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
3. หลักฐานการเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความ
ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดเช่น แผ่นพับ เว็ปไซด์
เป็นต้น
3. วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ
หรือนวัตกรรม

ข้อ 5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มปี ระสบการณ์ตรง
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
กิจกรรมที่ควรทา
1. ผู้รับผิดชอบควร วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่
ดีจากแหล่งต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการ
จัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบัน
และสังคม นามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
2. ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยัง
หน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย
3. มีกลไกการนาผลการประเมินคุณภาพจากภายใน
และภายนอกด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุง
และพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของ
สถาบัน

หลักฐานที่ควรมี
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
2. รายงานการวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี
3. โครงการอบรมการวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี
4. แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับการนามาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตาม
แผนการจัดการความรู้
5. รายงานผลการติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
6. หลักฐานแสดงการปฏิบัติการนาผลการประเมิน
คุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้
มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้ของสถาบัน เช่น แผนปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการความรู้
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กิจกรรมที่ควรทา
4. ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตาม
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ของสถาบัน

หลักฐานที่ควรมี
7. รายงานสรุปสรุปผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
:
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนระบบ
1. คาสัง่ แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนแม่บทระบบ
สารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้านระบบ
สารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้านระบบ
สารสนเทศของสถาบันและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้
สารสนเทศของสถาบันและกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ
2. แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 2. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง (matrix) ระหว่างแผน
ของสถาบัน
สารสนเทศและแผนกลยุทธ์
3. ระบบสารสนเทศที่นาเสนอในแผนระบบสารสนเทศ 3. แผนแม่บทสารสนเทศที่ประกอบไปด้วย
ควรประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็น
- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทางานของระบบ
อย่างน้อย
แต่ละระบบ
- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทางานของ
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์
ระบบแต่ละระบบ
ของสถาบัน
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกล
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นาเสนอใหม่
ยุทธ์ของสถาบัน
กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ตอ้ งการใช้ในแต่ละระบบ
นาเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ใน
ทั้ง Hardware Software (System Software
ปัจจุบัน
และ Application Software) Database
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละ
Peopleware และ Facilities อื่นๆ
ระบบ ทั้ง Hardware Software (System
- งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ
Software และ Application Software)
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ
Database Peopleware และ Facilities อื่นๆ
- การจัดลาดับความสาคัญของระบบสารสนเทศ
- งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ
- การจัดลาดับความสาคัญของระบบสารสนเทศ
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ข้อ 2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
กิจกรรมที่ควรทา
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
เป็นระบบสารสนเทศที่นาข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศในการดาเนินงานตามปกติ เช่น ระบบ
บัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียน
ประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหาร
ใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็น
พันธกิจของสถาบันได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหาร
จัดการด้านอื่น ๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย

หลักฐานที่ควรมี
1. คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ข้อ 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. ผู้ รับผิดชอบควรจัดทาแบบประเมินความพึ งพอใจ 1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งกาหนดระยะเวลาในการเก็บ
แบบประเมิ นให้ ส อดคล้ องกั บลั กษณะการเข้ าใช้ 2. ปฏิทินการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาต่างๆ เช่นทุกเดือน ทุก
ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้ งที่มี
ภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น
การใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปี
การศึกษา เป็นต้น
2. ผู้รับผิ ดชอบด้านระบบสารสนเทศของสถาบั นควร 3. รายงานผลการประเมิ น ความพึ ง ใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบ
ด าเนิ น การประเมิ น ความพึ ง ใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบ
สารสนเทศ
สารสนเทศเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข้อ 4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
2. รายงานผลการการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
2. นาผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดท า 3. การจัดทาแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
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กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
3. แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณา 4. แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอสภาสถาบัน
จากผู้บริหารแล้ว
ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหาร
5. รายงานการประชุมสภาสถาบัน (ที่เกี่ยวข้องกับแผน
ระบบสารสนเทศ)
4. ดาเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตาม 6. ขั้นตอนการดาเนินการตามแผนปรับปรุงระบบ
ระยะเวลาที่กาหนด
สารสนเทศตามระยะเวลาที่กาหนด
7. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพ

ข้อ 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสานักงาน 1. เว็ปไซด์ที่เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างสถาบันกับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สานักงาน
สกอ. (CHE QA Online)
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ได้แก่ ระบบ
- ข้อมูลรายบุคคล บุคลากรและหลักสูตรในสถาบัน
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร และ
หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
:
ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
ขัอ 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
กิจกรรมที่ควรทา
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูและตัวแทนที่
รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของสถาบัน
2. การระบุรายละเอียดการทางานของ
คณะกรรมการหรือคณะทางาน

หลักฐานที่ควรมี
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนรับผิดชอบ
2. นโยบายและแผนการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
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ข้อ 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิ าน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
กิจกรรมที่ควรทา
1. การวิเคราะห์และประเด็นระบุความเสี่ยงและ
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงและจัดลาดับ

หลักฐานที่ควรมี
1. รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 5 ด้านคือ
1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
1.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน
1.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามกฎมาย
และกฎระเบียบ
1.5 ความเสี่ยงด้านนโยบายกากับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี
โดยทาการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหาย

ข้อ 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2
กิจกรรมที่ควรทา
1. การประเมินความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

หลักฐานที่ควรมี
1. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและจัดลาดับความ
เสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

ข้อ 4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
กิจกรรมที่ควรทา
1. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย โดยต้องกาหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติที่สร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากร
ในสถาบันและดาเนินการแก้ไข

หลักฐานที่ควรมี
1. เอกสารการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงให้หน่วยงาน
ใน มหาวิทยาลัย ได้รับรับรู้และถือปฏิบัติ
2. คู่มือการบริหารความเสี่ยง
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2. สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค
4T

3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การจัดความเสี่ยง

ข้อ 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ควรทา
1. การรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินงาน
ตามแผนต่อสภาบัน
2. มีการรายงานสรุปผลการดาเนินงานและ
ประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

หลักฐานที่ควรมี
1. รายงานผลการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงต่อสภา
มหาวิทยาลัย
2. เสนอผลการประเมินและติดตามตามที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงได้ให้ไว้ต่อ
สภามหาวิทยาลัย(รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย)

ข้อ 6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
กิจกรรมที่ควรทา
1. แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดควรพิจารณา
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ ความ
เสี่ยงและข้อเสนอแนะจากสถาบัน

หลักฐานที่ควรมี
1. แผนปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง(โดยนา
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงหรือวางแผนการบริหารความเสี่ยง)
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องค์ประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
:
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
กิจกรรมที่ควรทา
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึง
แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์

หลักฐานที่ควรมี
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดย
มีการวิเคราะห์รายได้และแหล่งที่มา รายจ่ายและแหล่ง
ที่ใช้
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
2. สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่ดาเนินการ 3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการวิเคราะห์
วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตาม
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน และทาการประเมินมูลค่า
ของสถาบัน
ของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมาณใน
การดาเนินการตามแผน และ กาหนดแหล่งที่มา
ของงบประมาณดังกล่าวซึ่งอาจจะเป็น
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน เงินบริจาค
หรือสถาบันจะต้องจัดให้มีการระดมทุนจากแหล่ง
ทุนต่าง ก่อนที่จะนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทา
งบประมาณประจาปีตามแหล่งงบประมาณนั้นๆ

ข้อ 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผน
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. แนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับ
1. คู่มือการจัดสรรเงินงบประมาณประจาปี งบประมาณ
ลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอร่วม
ถึงแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไปของประชาคม
2. แผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่าง
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
เพียงพอ สาหรับการบริหารภารกิจของสถาบันใน
ทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทาให้รายได้รายจ่าย
เป็นไปอย่างเหมาะสม

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

149
ข้อ 3. มีงบประมาณประจาปีทสี่ อดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการและ
1. แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
หลักการในการทางบประมาณประจาปีที่แตกต่าง 2. รายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณที่ใช้ว่าเหมาะสม
กันได้แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการจัดทา
ตามนโยบายหรือไม่เพียงใด
งบประมาณประจาปีเสร็จแล้วก่อนที่ที่จะนา
งบประมาณประจาปีเสนอสภาสถาบันควรได้มี
การวิเคราะห์การใช้ไปของเงินตามงบประมาณใน
ด้านต่างๆดังนี้
- งบประมาณประจาปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
งานประจาปีที่กาหนดไว้ในแต่ละปีมากน้อย
เพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามพันธกิจของสถาบันแล้ว
งบประมาณประจาปีในแต่ละพันธกิจมีความ
เพียงพอมากน้อยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาสถาบันแล้ว
งบประมาณประจาปีสาหรับการพัฒนาบุคลากร
มีความเหมาะสมตามนโยบายมากน้อยเพียงใด

ข้อ 4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. การจัดทารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบ 1. รายงานทางการเงินต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่ายและงบดุลอย่างเป็น
ระบบ อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง
2. การนารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของ
2. รายงานการประชุมผู้บริหารของสถาบัน และสภา
สถาบัน และสภาสถาบัน
สถาบัน

ข้อ 5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ควรทา
1. จัดทารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการ
ดาเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็นรายงานที่แจ้งให้
ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และ
ได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการทางาน

หลักฐานที่ควรมี
1. รายงานการวิเคราะห์สภาพทางการเงินตามแผนการใช้
เงินและเวลาที่ใช้ รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้
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กิจกรรมที่ควรทา
2. มีการจัดทาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา
3. มีการจัดทารายงานการลงทุนของสถาบัน
4. มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่าย
ในอนาคต

หลักฐานที่ควรมี
2. รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา
3. รายงานการดาเนินงานของสานักกิจการพิเศษและอื่นๆ
4. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการวิเคราะห์
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน(วิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่าย
ในอนาคต)

ข้อ 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
กิจกรรมที่ควรทา
1. สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วควรจัด
ให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจา
ทุกปี สาหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้ว
นั้นหากสานักงานตรวจเงินแผ่ดินไม่ได้เข้า
ตรวจสอบเป็นประจาทุกปีควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
ภายนอกเข้าตรวจสอบเป็นประจาทุกปี
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายใน
อย่างเป็นทางการ

หลักฐานที่ควรมี
1. หนังสือแจ้งกาหนดการเข้าตรวจของ สตง.
2. รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.

3. คาสัง่ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
4. แผนการตรวจสอบภายในประจาปี
5. รายงานผลการตรวจสอบนาเสนอผู้บริหารและนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย

ข้อ 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
1. แผนงบประมาณมหาวิทยาลัย
บริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้
เงิน จัดทารายงานต่างๆที่เป็น
2. ข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
2. รายงานผลการใช้เงินตามรายไตรมาส
หน่วยงาน
3. มีการนารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตาม 3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
แผนที่กาหนด
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องค์ประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
:
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้
:
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกัน
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการ
คุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
ประกันคุณภาพระดับสถาบัน คณะ หลักสูตรและ
สถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กัน
หน่วยงานเทียบเท่า
แพร่หลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็น 2. คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับต่างๆ
ระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง
3. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ของสถาบันที่ระบุ
- นโยบายการประกันคุณภาพ
- ระบบการประกันคุณภาพ
- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
(การประเมินคุณ การติดตามและการพัฒนาประกัน
คุณภาพ)
- ผู้รับผิดชอบ ระบบประกันคุณภาพ องค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ ในแต่ระดับ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับงานประกัน
คุณภาพ
- ปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพ
2. ระบบประกันคุณภาพที่นามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่ง 4. แผนประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดาเนินการเป็น
ระดับอุดมศึกษา
ประจา โดยเริ่มจากการวางแผน การดาเนินการ 5. การรายงานผล ติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุง
เป็นระยะ 6, 9 และ12 เดือน ต่อกรรมการบริหารและ
พัฒนาเพื่อให้การดาเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์
สภาสถาบัน
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. แผนปรับปรุงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
7. สรุปผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา
3. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้าน
8. คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านประกัน
การประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการประกัน
คุณภาพในระดับสถาบัน คณะ หลักสูตรและผู้ปฏิบัติ
คุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับสถาบัน
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผู้
ปฏิบัติแต่ละบุคคล
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ข้อ 2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. คณะกรรมการระดับประกันนโยบายและผู้บริหาร 1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อ
สูงสุดของสถาบันการประกันคุณภาพการศึกษาที่
การกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพ โดยเชิญ
ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วม จากทุ กภาคี
บุคลากรทาภาคี ทั้งภายในและภายนอกสถาบันร่วม
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เป็นกรรมการ มีการยกร่างนโยบาย การพิจารณา
นโยบายและจัดทาเป็นรูปแบบเล่มนโยบายการประกัน
คุณภาพของสถาบันหรืออาจนาไปรวมไว้ในคู่มือประกัน
คุณภาพ
2. นานโยบายเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและสภา
สถาบัน(กระบวนการมีส่วนร่วม)เพื่อพิจารณาและทา
เป็นนโยบายการประกันคุณภาพของสถาบันต่อไป
3. ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน
2. มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการ
4. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัดระบบ
จัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้งกาหนด
ประกันคุณภาพในการกาหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
ที่เหมาะสม
5. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ของสถาบัน

ข้อ 3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. สถาบันอาจกาหนดมาตรฐานและกาหนดตัวบ่งชี้ที่ 1. ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของสถานบันที่กาหนดคุณลักษณะที่
ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานของสถาบันเพิ่มเติม
พึ ง ประสงค์ ค รบถ้ ว นทั้ ง ปั จ จั ย น าเข้ า กระบวนการ
ตามอั ต ลั กษณ์ ข องตนเอง แต่ ทั้ ง นี้ ต้ องไม่ ขั ด กั บ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์
มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และ
กฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของสถาบันควร
ชี้วัด คุณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ค รบถ้ วนทั้ ง ปัจจั ย
นาเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์
3. เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กากับแต่ละตัวบ่ง ชี้ 2. เกณฑ์ หรื อกิ จกรรมแนวปฏิ บัติ ที่ดีที่ ใช้ กากับแต่ล ะตั ว
ต้องสามารถวั ดระดับคุ ณภาพตามเป้าหมายของ
บ่งชี้ แต่ล ะตั วที่ส ามารถวัด ได้แ ละนาไปสู่การปรับ ปรุ ง
ตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่นาไปสู่การปรับปรุง
พัฒนาได้
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ข้อ 4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1)การควบคุม ติดตามการดาเนินงานและประเมินคุณภาพ 2)การจัดทารายงานประจาปีที่เ ป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน
CHE QA Online และใน 3)การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน
กิจกรรมที่ควรทา
1. มีการดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการ
กาหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ดาเนินงาน และการประเมินคุณภาพ
2. มีการนาวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดาเนินงาน
ด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากาหนดใน
CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา
พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการ
พัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี
โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน

หลักฐานที่ควรมี
1. รายงานดาเนินงานตามระบบควบคุมคุณภาพ
การติดตามดาเนินงาน และการประเมินคุณภาพตาม
วงจร PDCA
- การควบคุมคุณภาพ (PDCA)
- การติดตามคุณภาพ (PDCA)
- การประเมินคุณภาพ (PDCA)
2. รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพที่
ผ่านสภาสถาบัน(หลักฐานการบันทึกการประชุมสภา
สถาบัน)
3. แผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามแผนปรับปรุงคุณภาพ
หรือแผนการประกันคุณภาพ

ข้อ 5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผล
ให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
กิจกรรมที่ควรทา
1. สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นาผลจาก
การตรวจประเมินคุณภาพ มาตรการ และ
แผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และ
ดาเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการ
ดาเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วม
รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบันมีการ
พัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้

หลักฐานที่ควรมี
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์(ระดับ
กลยุทธ์,ระดับแผนงานโครงการ,กิจกรรม)
2. กราฟหรือแผนภูมิแสดงผลการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ใจแต่
ละระดับในแต่ละปี
3. แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน
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ข้อ 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง
9 องค์ประกอบคุณภาพ
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. สถาบันควรจัด ให้มีระบบสารสนเทศที่ สามารถ 1. ระบบฐานข้ อ มู ล การประกั น คุ ณ ภาพที่ แ สดงความ
นาเสนอข้อมู ล ประกอบการด าเนิ นการประกั น
เชื่ อมโยงกั บหน่วยงานภายในและภายนอก เช่ น สกอ.
คุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง
สมศ.และกพร.
9 องค์ประกอบคุณภาพและสามารถใช้ร่วมกันได้
ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และสถาบัน 2. หลักฐานแสดงความเชื่อมโยงที่ ส ามารถสืบ ค้ นได้ เช่ น
รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงาน
คู่มือการใช้ฐานข้อมูลของประกันคุณภาพ
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่ น
สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น

ข้อ 7. มี ส่วนร่วมของผู้มี ส่วนได้ส่ วนเสียในการประกั นคุณภาพการศึก ษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธของสถาบัน
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. สถาบันควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และ 1. คาสั่งแต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้แทนผู้บริหารบริหาร ใน
บุ ค ล ากรข อง สถาบั น เข้ ามามี ส่ วนร่ ว มใ น
ระดับ สถาบัน คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่มีนักศึกษา
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปิด
ผู้ ใ ช้ บั ณฑิ ต และผู้ ใ ช้ บ ริ การเข้ ามาเป็ นคณะกรรมการ
โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยเฉพาะผู้ ใ ช้
ประกันคุณภาพของสถาบันและหน่วยงานในการกาหนด
บัณฑิ ตและผู้รั บบริ การตามพันธกิจของสถาบั น
ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและการให้ข้อมูลย้อนกลับ
เช่ น ผู้ รั บ บริ ก ารด้ า นการวิ จั ย หรื อ ชุ ม ชน 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพใน
ผู้รับบริการทางวิชาการของสถาบั น ได้เข้ ามีมา
ระดับสถาบัน คณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า
ส่วนในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของ
การร่วมเป็ นกรรมการ การร่ วมกาหนดตัวบ่ ง ชี้
และเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับหรือการให้
ความร่ วมมื อกั บ สถาบั นในการด าเนินกิ จกรรม
ต่างๆด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น

ข้อ 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
1. มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่าง 1. หนั ง สื อบั นทึ กความร่ วมมื อ (MOU)ระหว่ างหน่ วยงาน
สถาบั น ทั้ ง ในส่ วนของระดั บ สถาบั นหรื อคณะ
ภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน
วิ ช า และในส่ วนที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จกรรมนั กศึ ก ษา
และอื่นๆ
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กิจกรรมที่ควรทา
หลักฐานที่ควรมี
2. มีการทางานด้านการประกันคุณภาพร่ วมกันใน 2. บันทึกการประชุมเครือข่ายความร่ วมมือของหน่วยงาน
เครือข่ าย มีผ ลการปฏิ บั ติง านที่ ชั ดเจน และมี
ภายในและภายนอก
พั ฒ นา การ ด้ านต่ า ง ๆที่ เ กิ ด ขึ้ น จา กกา ร 3. แผนการดาเนินงานของเครือข่ายที่กาหนดเป้าหมายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย
ตัวบ่งชี(้ ตลอดทั้งปี)
3. มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อ 4. รายงานการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่ายเพื่ อ
น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาการท างานร่ ว มกั น อย่ า ง
นาไปสู่การการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

ข้อ 9. มีแนวปฏิบัติที่ดหี รืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นนาไปใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ควรทา
1. มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน
และให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์
3. มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และนาผลไปพัฒนางาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

หลักฐานที่ควรมี
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีโดยมี
กระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรม
2. เว็ปไซด์แนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละกินกรรมและเอกสาร
เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
3. รายงานวิจัยการประกันคุณภาพเพื่อนาผลไปพัฒนางาน
ด้านประกันคุณภาพ
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การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 5 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
1. ส่วนนา ประกอบด้วยรายละเอียดทีเ่ ป็นข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ได้แก่
1.1 ที่ตั้ง
1.2 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
1.4 นโยบายการประกันคุณภาพ
1.5 โครงสร้างองค์กร
1.6 โครงสร้างการบริหาร
1.7 รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน
1.8 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
1.9 จานวนคณาจารย์และบุคลากร
1.10 จานวนนักศึกษา
1.11 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
1.12 งบประมาณ
2. ส่วนสาระ ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด
โดยยึดการอ้างอิงจากแห่งข้อมูลต่างๆ ประกอบ ลักษณะการเขียน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และ
การประเมินประสิท ธิผลตามเกณฑ์ที่ ชี้ให้เห็น ถึง การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์
สานัก สถาบัน กอง ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงาน ได้แก่ กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ สานัก
สถาบัน กอง ดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ การประเมินผลตามเกณฑ์ การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
ในตัวบ่งชี้นั้นๆ และจุดเด่น แนวทางเสริม จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี้
ตามรายองค์ประกอบ ได้แก่
2.1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์และแผนดาเนินงาน
2.2 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.3 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
2.4 องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
2.5 องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
2.6 องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.7 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
2.8 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
2.9 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
2.10 องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
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3. ส่วนสรุป สรุปผลการประเมินในภาพรวมแต่ละองค์ประกอบ ตลอดจนจุดเด่นแนวทางเสริม
จุดอ่อนและแนวทางพัฒนาแยกตามแต่ละองค์ประกอบ เพื่อปรับปรุงแผนในการพัฒนาการดาเนินงาน
ให้สอดรับกับเป้าหมายต่อไป
4. เอกสารหลักฐานอ้างอิง ในแต่ละตัวบ่งชี้ตามรายองค์ประกอบ และข้อมูลพื้นฐานของ
แต่ละหน่วยงาน
การกาหนดรหัสหลักฐานอ้างอิงเป็นตัวเลข
รหัส
ตัวที่หนึ่ง
ตัวที่สอง
ตัวที่สาม
ตัวที่สี่
(ในวงเล็บ)

ความหมาย
องค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ
เอกสารตามค่าระดับของเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้
ลาดับที่ของหลักฐานอ้างอิงในแต่ละเกณฑ์การประเมิน

องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ค่าระดับเกณฑ์การประเมิน
1.

1.

1.

(1)

ลาดับที่หลักฐาน 1

5. ภาคผนวก และเอกสารประกอบอื่นๆ ประกอบด้วยเอกสารเพิ่มเติมซึ่งมีความสมบูรณ์
ในตัวเองและเป็นหลัก ฐานในการตรวจสอบคุณ ภาพ ส่วนเอกสารประกอบอื่นๆ เป็นเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ไม่ได้จัดไว้ในภาคผนวก อาจเป็นเอกสารที่มีการอ้างอิง
ในรายงานหรือไม่ได้อ้ างอิง ก็ ได้ ซึ่งจะเห็นว่าเป็นหลักฐานหรือดัชนีสาคัญ ในการชี้วัดผลของการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่
5.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาย
5.2 นิยามศัพท์เฉพาะ
5.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
5.4 ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางการจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กาหนดระบบการเก็บหลักฐานอ้างอิง และการกาหนดรหัส
กาหนดสถานทีจ่ ัดเก็บ
การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สาหรับจัดเก็บ เช่น ตู้ แฟ้มสัน แฟ้มแขวน
กาหนดผูม้ ีหน้าทีจ่ ัดเก็บและสืบค้นเอกสารหลักฐาน
การกาหนดงบประมาณสนับสนุน
การกาหนดระยะเวลาการจัดเก็บ
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ตัวอย่าง
แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
คานา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณบดี/ผู้อานวยการ
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทที่ 1

ส่วนนา
1.1 ชื่อหน่วยงาน
1.2 ที่ตั้ง
1.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
1.5 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
1.6 โครงสร้างองค์กร
1.7 โครงสร้างการบริหาร
1.8 รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน
1.9 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
1.10 คณาจารย์และบุคลากร
1.11 นักศึกษา
1.12 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
1.13 งบประมาณ

บทที่ 2

ผลการดาเนินงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)
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สารบัญ (ต่อ)
บทที่ 3 สรุปผลการดาเนินงานคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1 สรุปผลการดาเนินงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
3.2 แนวทางพัฒนาตามรายองค์ประกอบ
บทที่ 4
4.1 เอกสารหลักฐานอ้างอิงตามรายองค์ประกอบ
ภาคผนวก
ตารางข้อมูลพื้นฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
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บทที่ 1
ส่วนนา
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
1.1 ชื่อหน่วยงาน
1.2 ที่ตั้ง
1.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
1.5 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต
1.6 โครงสร้างองค์กร
1.7 โครงสร้างการบริหาร
1.8 รายชื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน
1.9 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
1.10 คณาจารย์และบุคลากร
1.11 นักศึกษา
1.12 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
1.13 งบประมาณ
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บทที่ 2
ผลการดาเนินงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญ ญัติส ถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกั บ จุดเน้นของกลุ่ม สถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึ กษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ
8 ข้อ
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
...................ข้อ

การประเมินตนเอง
จานวน.............ข้อ
(..........ข้อใดที่ทาได้.......)

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

...............คะแนน

................

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

เอกสารหลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

1.1.1(1)
1.1.1(2)
1.1.1(3)
1.1.1(4)
จุดเด่น/แนวทางพัฒนา
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
จุดอ่อน/แนวทางเสริม
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................. ................................................................................................
................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่ และปรับ ปรุง หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีร ะบบและกลไกการปิดหลัก สูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ กาหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนด
ในภาคผนวก ก) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับ การรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์ก ร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ : สาหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิร ะดับอุ ดมศึก ษาแห่ง ชาติ จะต้อ งควบคุม กากั บให้ก ารดาเนินงานตามตัวบ่ง ชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 กรณีห ลัก สูตรที่ ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
6. มี ค วามร่ว มมื อ ในการพั ฒ นาและบริห ารหลั ก สู ตรระหว่ างสถาบัน กั บ ภาครั ฐหรื อ
ภาคเอกชนที่ เ กี่ยวข้อ งกับ วิชาชีพ ของหลัก สูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลัก สูตรวิชาชีพ
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)
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7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง)
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจ านวนนัก ศึก ษาที่ศึกษาอยู่ในหลัก สูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนนักศึกษา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
หมายเหตุ :
1. การนับ หลัก สู ตรปริ ญ ญาโทแผน ก และปริ ญ ญาเอก ให้นับ หลัก สูต รที่ มี นั ก ศึก ษา
ลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาที่ทาการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตร
ที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดาเนินการแล้ว
2. การนับจ านวนนักศึกษาในเกณฑ์ม าตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจานวนหัวนักศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึงคณะกรรมการที่รับ ผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่
หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้
เกณฑ์การประเมิน :
1. เกณฑ์ทั่วไป
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อตาม
ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป ตามเกณฑ์ทั่วไป เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
...................ข้อ

การประเมินตนเอง
จานวน.............ข้อ
(..........ข้อใดที่ทาได้.......)

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

...............คะแนน

................

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

เอกสารหลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

2.1.1(1)
2.1.1(2)
2.1.1(3)
2.1.1(4)
จุดเด่น/แนวทางพัฒนา
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
จุดอ่อน/แนวทางเสริม
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูล
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ทรี่ ะบุไว้
ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
6 ข้อ
7 ข้อ
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
...................ข้อ

การประเมินตนเอง
จานวน.............ข้อ
(..........ข้อใดที่ทาได้.......)

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

...............คะแนน

................

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

เอกสารหลักฐาน
7.1.1(1)
7.1.1(2)
7.1.1(3)
7.1.1(4)

ผู้รับผิดชอบ

จุดเด่น/แนวทางพัฒนา
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
จุดอ่อน/แนวทางเสริม
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิ ตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่ อ ค้ นหาแนวปฏิ บัติ ที่ ดี ต ามประเด็น ความรู้ที่ ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไ ปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
...................ข้อ

การประเมินตนเอง
จานวน.............ข้อ
(..........ข้อใดที่ทาได้.......)

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

...............คะแนน

................
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ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

เอกสารหลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

7.2.1(1)
7.2.1(2)
7.2.1(3)
จุดเด่น/แนวทางพัฒนา
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
จุดอ่อน/แนวทางเสริม
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
...................ข้อ

การประเมินตนเอง
จานวน.............ข้อ
(..........ข้อใดที่ทาได้.......)

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

...............คะแนน

................

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

เอกสารหลักฐาน
7.3.1(1)
7.3.1(2)
7.3.1(3)
7.3.1(4)

ผู้รับผิดชอบ
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จุดเด่น/แนวทางพัฒนา
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
จุดอ่อน/แนวทางเสริม
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิ าน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. มีการประเมิ นโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปี
การประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ
สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ย ง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี
หลักฐานประกอบที่ชัดเจน
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ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์
บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกัน หรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่
เกิ ดขึ้นได้ แต่ไม่ พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่ พบความพยายามของสถาบันในการระงับ
เหตุการณ์ดังกล่าว
2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัย
ต่างๆเช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว Online เป็นต้น
3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทาให้ต้องปิดหลัก สูตรหรือ
ไม่ ส ามารถปฏิบั ติต ามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุด มศึ ก ษาของส านัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง
**หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จ ะได้คะแนน
การประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน
การไม่เข้าข่ายที่ทาให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อ
ลดผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดาเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
กาหนดไว้ล่วงหน้า
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
...................ข้อ

การประเมินตนเอง
จานวน.............ข้อ
(..........ข้อใดที่ทาได้.......)

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

...............คะแนน

................
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ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

เอกสารหลักฐาน
7.4.1(1)
7.4.1(2)
7.4.1(3)
7.4.1(4)

ผู้รับผิดชอบ

จุดเด่น/แนวทางพัฒนา
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
จุดอ่อน/แนวทางเสริม
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพ ยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์ การจัดสรร และการวางแผน
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูล ทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเ คราะห์ส ถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ :
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบันที่ส ามารถผลัก ดันแผนกลยุท ธ์ของสถาบันให้ส ามารถดาเนินการได้ แผนกลยุท ธ์ท าง
การเงินจะสอดรับกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการของทรัพยากรที่ต้อง
จัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้
ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์นั้น
บังเกิดผลจากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้
จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึก ษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุ ดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เ ก่า หรือสถาบัน
จะต้องมี ก ารระดมทุนด้วยวิธีก ารอื่ นๆอีก เพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมู ล ค่า
รวมทั้งมีวิธีวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานอีกด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
หลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
6 ข้อ
7 ข้อ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
...................ข้อ

การประเมินตนเอง
จานวน.............ข้อ
(..........ข้อใดที่ทาได้.......)

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

...............คะแนน

................

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

เอกสารหลักฐาน
8.1.1(1)
8.1.1(2)
8.1.1(3)
8.1.1(4)

ผู้รับผิดชอบ

จุดเด่น/แนวทางพัฒนา
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
จุดอ่อน/แนวทางเสริม
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกั นคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมิ น คุณภาพเสนอต่อ สภาสถาบันและส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึ ก ษาตาม
กาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ใน CHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ
7. มี ส่ว นร่ วมของผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสียในการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือ ข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกั นคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 7 หรือ 8 ข้อ
9 ข้อ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
...................ข้อ

การประเมินตนเอง
จานวน.............ข้อ
(..........ข้อใดที่ทาได้.......)

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

...............คะแนน

................

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

เอกสารหลักฐาน
9.1.1(1)
9.1.1(2)
9.1.1(3)
9.1.1(4)

ผู้รับผิดชอบ

จุดเด่น/แนวทางพัฒนา
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
จุดอ่อน/แนวทางเสริม
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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บทที่ 3
สรุปผลการดาเนินงานคุณภาพการศึกษาภายใน
3.1 สรุปผลการดาเนินงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ความหมายค่าคะแนนผลการประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ.

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

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

3.1.1 องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ
จานวนตัวบ่งชี้
องค์ประกอบคุณภาพ
1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์และแผน
ดาเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา
4. การวิจัย

ปัจจัยนาเข้า
-

กระบวนการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, 2.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.4 ,
และ 2.5
2.6 และ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

5. การบริการทางวิชาการแก่
สังคม
6. การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ

-

8. การเงินและงบประมาณ

-

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
รวม

-

-

4

ผลผลิต
หรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ
สมศ.

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และตัว
บ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ
สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ
สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ 4.2 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ
สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ 5.2 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ
สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ
สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1, 7.2,
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ
7.3 และ 7.4
สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ
สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ
สมศ.
18
1+

รวม
1+
8+
2+
3+
2+
1+
4+
1+
1+
23+
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3.1.2 ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนาเข้า

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 และ
3.2

2. มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้
รวม

-

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.4,
7.1, 7.3, 7.4, 8.1
และ 9.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2,
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.6,
2.3, 2.5 และ 4.3 3.1, 4.1, 5.1, 5.2,
6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 และ
7.2
4

18

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
ของ สมศ.

รวม
3+

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
ของ สมศ.

7+

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
ของ สมศ.

11+

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
ของ สมศ.

2+

1+

23+
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3.1.3 ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนาเข้า

(3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
รวม

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิต
หรือผลลัพธ์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
ของ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.4, 2.6 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
2.3
ของ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
ของ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 7.1, 7.2, ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
7.3, 7.4 และ 9.1
ของ สมศ.

2. มาตรฐานด้านการดาเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
(2) ด้านการวิจัย

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

4

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7, 3.1และ
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
3.2
ของ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1และ 4.2
ของ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1และ 5.2
ของ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ของ สมศ.
18
1+

รวม

1+
5+
1+
6+

4+
3+
2+
1+
23+
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3.1.4 ตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
มุมมองด้านบริหารจัดการ
1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนาเข้า
-

2. ด้านกระบวนการภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

3. ด้านการเงิน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
และ 2.3

รวม

4

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6, 2.7, 3.1,
3.2, 5.1, และ 5.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 2.1, 2.4,
4.1, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4
และ 9.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 และ 7.2
18

ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิต
หรือผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ
สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ
สมศ.

รวม
7+
10+

ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ
สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ
สมศ.

2+

1+

23+

4+

3.2 แนวทางพัฒนาตามรายองค์ประกอบ
3.2.1 จุดเด่นและแนวทางเสริม
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

3.2.2 จุดอ่อนและแนวทางพัฒนา
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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บทที่ 4
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
4.1 เอกสารหลักฐานอ้างอิงตามรายองค์ประกอบ
หมายเลขเอกสาร
องค์ประกอบที่ 1

ชื่อเอกสาร

องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตัวอย่างการเขียนผลการดาเนินงานใน SAR และรายการหลักฐานเอกสาร
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมิ น คุณภาพเสนอต่อ สภาสถาบั นและส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึ ก ษาตาม
กาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ใน CHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้
มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง
9 องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียในการประกั นคุณภาพการศึก ษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ งานวิ จั ย ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ห น่ ว ยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ5 หรือ 6 ข้อ 7 หรือ 8 ข้อ
9 ข้อ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
8 ข้อ

การประเมินตนเอง
จานวน 8 ข้อ
( ข้อ 1-8 )

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

4 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน
ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มหาวิทยาลัยได้กาหนดระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี(เอกสาร
หมายเลข 9.1.1(1)-9.1.1(3)) โดยมีผบู้ ริหาร
และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย(เอกสารหมายเลข
9.1.1(3)) เป็นผูร้ ับผิดชอบและประสานงาน
ด้านการประกันคุณภาพ เพื่อกากับดูแล
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
และผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ
วิชา/หน่วยงานเทียบเท่า/สาขาวิชา จนถึง
ระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล(เอกสารหมายเลข
9.1.1(4)) โดยคณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(เอกสาร
หมายเลข 9.1.1(1)) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา(เอกสารหมายเลข 9.1.1(2)) ที่ได้
ระบุระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา

เอกสารหลักฐาน
เกณฑ์ข้อที่ 1
9.1.1(1) แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
9.1.1(2) คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
9.1.1(3) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย
9.1.1(4) คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
คณะและหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
สานักมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ
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2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
การดาเนินการทบทวนและกาหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา แผนการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
และดาเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(เอกสารหมายเลข 9.1.2(1)-9.1.2(3)) เพื่อนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ดาเนินการเป็นประจา โดยใช้หลัก PDCA
และกากับการดาเนินงานสู่การปฏิบัติทเี่ ป็น
รูปธรรม
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน
ในการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ได้ร่วมกันกาหนด
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีความสอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้ที่ 18 ของ สมศ. ทีเ่ ป็นมาตรการ
ส่งเสริม จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่
5.2.1 ระดับความสาเร็จและประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.2 ระดับความสาเร็จของ
การส่งเสริมและเผยแพร่งานตามแนว
พระราชดาริ และตัวบ่งชี้ที่ 5.2.3 ระดับ
ความสาเร็จของการประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เอกสารหมายเลข 9.1.3(1))

เอกสารหลักฐาน
เกณฑ์ข้อที่ 2
9.1.2(1) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่................
9.1.2(2) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ครั้งที่..........
9.1.2(3) รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
อานวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 1

ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์ข้อที่ 3
9.1.3(1) คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
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4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online
3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ดังนี้
1) มีการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ เพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย
จัดทาปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2553
มีการจัดทาเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2553 และมีการจัดทารายงาน
การประเมินตนเองเพือ่ รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา
(เอกสารหมายเลข 9.1.4(1))
2) มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนดใน CHE QA Online เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ เสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายในเวลาที่กาหนด (เอกสารหมายเลข
9.1.4(4)-9.1.4(5))

เอกสารหลักฐาน
เกณฑ์ข้อที่ 4
9.1.4(1)แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
9.1.4(2)รายงานการ
ติดตามผลการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
9.1.4(3)รายงานการ
ประเมินตนเอง SAR และ
ระบบ CHE QA Online
9.1.4(4) รายงานผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2552
9.1.4(5) หนังสือราชการ
ลงวันที่ 23 กันยายน
2553 เรื่องขอส่งรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2552

ผู้รับผิดชอบ
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3) มีการนาผลการดาเนินงานด้าน
ระบบคุณภาพ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2552 มาวางแผนปรับปรุงการ
ดาเนินงาน และบันทึกหลักฐานไว้เพื่อแสดง
การทางานครบวงจร PDCA ที่ชัดเจน
(เอกสารหมายเลข 9.1.4(1))
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้
มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยมีการนาผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งชี้ โดยได้จัดโครงการต่างๆตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข
9.1.5(1))
6.มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง
9 องค์ประกอบคุณภาพ
มหาวิทยาลัยใช้ระบบ ระบบ CHE QA
Online เพื่อดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในเบื้องต้น และจะได้นา
ระบบสารสนเทศอื่นที่ช่วยในการดาเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้อีกใน
โอกาสต่อไป (เอกสารหมายเลข 9.1.6(1))
7.มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นกั ศึกษา
คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ

เอกสารหลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์ข้อที่ 5
9.1.5(1)โครงการต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา

เกณฑ์ข้อที่ 6
9.1.6(1) ระบบ CHE QA
Online

เกณฑ์ข้อที่ 7
9.1.7(1)คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย
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การศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผูร้ ับบริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน ร่วมเป็นกรรมการ
การร่วมกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย การให้
ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับ
สถาบันในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการ
ประกันคุณภาพ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข
9.1.7(1))
8.มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
มหาวิทยาลัย ได้สร้างเครือข่ายด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา กับสถาบันอื่น
อีก 9 สถาบัน โดยมีการจัดอบรม และการ
ประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร
หมายเลข 9.1.8(1))

เอกสารหลักฐาน

ผู้รับผิดชอบ

เกณฑ์ข้อที่ 8
9.1.8(1)บันทึกข้อตกลง
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน

จุดเด่น/แนวทางพัฒนา
1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันที่ได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
2. มีการรายงานผลการประเมิ นคุณภาพและวิเ คราะห์แนวทางพัฒ นา ตลอดจนจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา และทุกหน่วยงานนาผลการประเมินมา
พัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานให้มีคุณภาพดีขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอก
จุดอ่อน/แนวทางเสริม
มหาวิ ท ยาลัยยัง ขาดแนวปฏิบัติ ที่ ดีห รื องานวิจั ยด้านการประกั นคุณ ภาพการศึ ก ษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 122 หรือ 123
หมายเลขโทรสาร 0-2529-3598

