คานา
สถาบันพระบรมราชชนกเป็ นหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ที่มีอานาจ
หน้าที่และพันธกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุ ข โดยการควบคุม กากับ ดูแลและสนับสนุน
ให้วิทยาลัยต่างๆในสังกัด ทาหน้าที่ผลิตบุคลากรให้แก่หน่ วยงานบริ การสุ ขภาพทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุ ข สถาบันพระบรมราชชนกมี วิทยาลัยอยูใ่ นความดูแลรวมทั้งสิ้ น ๓๗ แห่ ง และได้
ด าเนิ น งานเพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษามาโดยตลอด ได้ส นับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพัฒ นา
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งวิทยาลัยทุกแห่ งได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สอง แล้ว ดังนั้นเพื่อเป็ นการ
พัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึ กษาตามผลการประเมิ นคุ ณภาพภายในและภายนอก จึ ง ได้พฒ
ั นาตัวบ่ ง ชี้
คุณภาพสาหรั บใช้ในการประเมินคุณภาพภายในใหม่ เป็ นการพัฒนาทั้งตัวบ่งชี้ คุณภาพและเกณฑ์การ
ตัด สิ น ให้ ส อดคล้อ งกับ หลัก การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ) เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนกทุกระดับทั้งในสานักงาน
อธิ การบดีและวิทยาลัยต่างๆ มีความเข้าใจในตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมิน จึงได้จดั ทาเอกสาร
ฉบับนี้ข้ ึน เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนกทุกระดับเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
สถาบันพระบรมราชชนกหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อสานักงานอธิ การบดีและวิทยาลัย ในการนาไปใช้
เป็ นแนวทางการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับสถาบันและวิทยาลัย รวมทั้งการ
จัดการเรี ยนการสอนของวิทยาลัย เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราช
ชนกอย่างเป็ นระบบต่อไป

(นายสมควร หาญพัฒนชัยกูร)
ผูอ้ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก
มกราคม ๒๕๕๔

สารบัญ
หน้ า
คานา
บทนา
หลักการและวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพการศึกษา
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระยะที่ ๑ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระยะที่ ๒ สนับสนุนส่งเสริมและสร้ างเครื อข่ายการดาเนินงาน
ระยะที่ ๓ เตรียมความพร้ อมเพื่อรับการตรวจสอบจากภายนอก
ระยะที่ ๔ ประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเพื่อพร้ อมรับการประเมินจาก สมศ.
ระยะที่ ๕ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ระยะที่ ๖ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง
ระยะที่ ๗ การพัฒนาคุณภาพสูร่ ะดับสากล
ระยะที่ ๘ การปรับเปลี่ยนสถานะเป็ นสถาบันอุดมศึกษา
บทที่ ๒
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี ้คุณภาพ
กระบวนการจัดทาตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การตัดสิน
ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การตัดสินสาหรับการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก
สรุปตัวบ่งชี ้และค่าน ้าหนักในการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก
วิธีการรายงานต่อสถาบันพระบรมราชชนก
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยโดยสถาบันพระบรมราชชนก
การนาผลการประเมินไปสูก่ ารพัฒนา
บทที่ ๓ องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมิน
คาชี ้แจงอื่นๆในการนาตัวบ่งชี ้ไปใช้ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
นิยามศัพท์ที่ใช้ ในตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ

๑
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๘
๑๕
๑๙
๒๕
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๓๔
๓๕
๓๗
๓๙
๓๙
๕๕

สารบัญ(ต่ อ)
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจยั
องค์ประกอบที่ ๕ การบริ การวิชาการแก่สงั คม
องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ ๗ การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
บทที่ ๔ มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์ในการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รายชื่อคณะทางานจัดทาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน สาหรับการประกัน
คุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก

หน้ า
๖๒
๙๐
๙๔
๑๐๗
๑๑๒
๑๑๘
๑๒๘
๑๓๑
๑๓๗
๑๓๙
๑๔๒

บทนา
กระทรวงสาธารณสุข ได้ ป ระกาศนโยบายการประกัน คุณภาพการศึก ษาของวิ ทยาลัย สัง กัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๑ โดยกาหนดให้ วิทยาลัยในสังกัดจัดให้ มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย เพื่อเป็ นหลักประกันในการผลิตบุคลากรให้ มีคณ
ุ ภาพ อันจะนาไปสู่การ
ให้ บริ การทางสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพแก่ประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ กาหนดให้ หน่วยงานต้ นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้ มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่
ต้ องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๙ กาหนดให้ มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ทาหน้ าที่พฒ
ั นาเกณฑ์ วิธีประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อให้ มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยกาหนดไว้ ว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะต้ องได้ รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ทุก ๕ ปี
สถาบันพระบรมราชชนกเดิมเป็ นหน่วยงานต้ นสังกัดของวิทยาลัย มีบทบาทหน้ าที่ ดังนี ้
๑) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในร่วมกับวิทยาลัย
๒) กาหนดหลักการและแนวปฏิบตั ิในการประกันคุณภาพภายใน
๓) สนับสนุน ส่งเสริ ม ดาเนิ นการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเตรี ยมพร้ อมรั บการประเมิ น
คุณภาพภายนอก
๔) กรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยไม่ได้ มาตรฐาน หน่วยงานต้ นสังกัดจะ
เป็ นผู้กากับ
ดูแลดาเนินการให้ วิทยาลัยปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด
ดังนัน้ สถาบันพระบรมราชชนกจึงตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาถือ
เป็ นหนึ่งในเครื่ องมือการบริ หารงานของผู้บริ หารสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายในทังในระดั
้
บ
การประเมินตนเอง การประเมินโดยเครื อข่าย และการประเมินโดยสถาบันพระบรมราชชนก รวมทังผล
้
การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
วิทยาลัยแต่ละแห่งควรนามาพิจารณากาหนดเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดย
การพัฒนาดังกล่าวจะอยู่บนพื ้นฐานของความช่วยเหลือ เกือ้ กูลในรู ปเครื อข่ายวิทยาลัยภาค ซึง่ จะทาให้
วิทยาลัยในแต่ละเครื อข่ายมีการพัฒนาคุณภาพไปพร้ อมๆกัน และเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
๑

หลักการและวัตถุประสงค์ ในการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก ได้ มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดให้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานของวิชาชีพมาเป็ นลาดับ โดยใน
เบื ้องต้ นได้ พยายาม
พัฒนาคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สาเร็ จการศึกษา เช่น หลักสูตร วิธีการ
จัดการเรี ยน
การสอน อาจารย์ นักศึกษา และปั จจัยเกื ้อหนุนที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา เป็ นต้ น เนื่องจากเชื่อว่า
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ ถ้ ามีคณ
ุ ภาพมาตรฐานแล้ ว ย่อมทาให้ ผ้ สู าเร็จการศึกษามีคณ
ุ ภาพด้ วย
สาหรับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลได้ นาเกณฑ์การจัดการศึกษาของสภาการพยาบาล
ซึง่ เป็ นองค์กรวิชาชีพเข้ ามาเกี่ ยวข้ องด้ วย โดยสภาการพยาบาลได้ กาหนดข้ อบังคับในการจัดการศึกษา
พยาบาล การรับรองวิทยฐานะของสถาบันและการออกใบประกอบวิชาชีพแก่ผ้ สู าเร็ จการศึกษา ทัง้ นี ้
วิทยาลัยต้ องได้ รับการประเมินสถาบันจากสภาการพยาบาล และนักศึกษาต้ องสอบขึน้ ทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การดาเนินการขององค์กรวิชาชีพดังกล่าว ก่อให้ เกิดผลดีต่อการศึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาลโดยตรง เนื่องจากเป็ นการส่งเสริ มให้ อาจารย์ของวิทยาลัย มีความตื่นตัวในการพัฒนา
ตนเองและร่วมกันพัฒนาคุณภาพต่างๆ ของสถาบันอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
แต่เนื่องจากวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาพปั ญหาและความแตกต่างขององค์กรประกอบด้ านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับคุณภาพการศึกษา เช่น ระดับและจานวนหลักสูตรที่เปิ ดสอน จานวนนักศึกษาและอาจารย์
อาคารสถานที่ อุปกรณ์การศึกษาต่างๆ รวมทังวั
้ ตถุประสงค์และระยะเวลาการก่อตังวิ
้ ทยาลัยแต่ละแห่งมี
ความแตกต่างกัน สิ่งเหล่านี ้ทาให้ คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของแต่ละวิทยาลัยมีความแตกต่างกันไป
ด้ วย
จากความไม่ทดั เทียมกันในคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของแต่ละวิทยาลัยดังกล่าวจึง
มีการดาเนินงานในรู ปแบบต่างๆ ที่เห็นว่าจะสนับสนุนให้ การศึกษาของวิทยาลัยเป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน เช่น การสนับสนุนงบประมาณและสิ่งต่างๆ ที่เอื ้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
บุคลากรทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การให้ ความเป็ นอิสระทางวิชาการและการบริ หารจัดการแก่
วิทยาลัยเพื่อความมีคุณภาพของการศึกษาอย่างเต็มที่ การจัดทาโครงการต่างๆ ที่จะช่วยให้ การจัด
การศึกษาของวิทยาลัยเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น โครงการพัฒนาอาจารย์ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึง่
มี ๒ ระยะ คือ ระยะแรก ปี พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๔ และระยะที่สองปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๙ โดยโครงการนี ้จะ
ช่วยเพิ่มอาจารย์ทงในเชิ
ั ้ งปริ มาณและคุณภาพ นอกจากนี ้ยังมีโครงการต่างๆ ที่ดาเนินการควบคูไ่ ปกับการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยตลอดเวลา ได้ แก่ โครงการอบรมหลักสูตรการสอนการพยาบาลในคลินิก
๒

โครงการสอบรวบยอดนักศึกษาก่อนสาเร็ จการศึกษา โครงการเครื อข่ายวิชาการและการบริ หารงานของ
วิทยาลัยแต่ละภาค รวมทัง้ การปรับเปลี่ยนวิธีการสอบคัดเลือกนักศึกษาให้ มีมาตรฐานเดียวกันกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เป็ นต้ น
การดาเนินการต่างๆ เหล่านี ้ เป็ นการกากับองค์ประกอบต่างๆที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยตรง
ซึ่งช่วยให้ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพการศึกษาที่ได้ รับการยอมรับมากขึ ้น และเพื่อให้ ได้
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่เป็ นผลจากความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึง่ จะนาไปสู่การวางแผน
พัฒนาวิทยาลัยที่มีความเหมาะสมและต่อเนื่อง จึงได้ ทาการประเมินศักยภาพการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยในสังกัดปี พ.ศ.๒๕๓๙ โดยการประเมินครัง้ นี ้ใช้ เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๔ จานวน ๑๙
มาตรฐาน ซึง่ สร้ างให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานของทบวง
มหาวิทยาลัย และมีการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่กระทรวงสาธารณสุขแต่งตังขึ
้ ้น การ
ประเมิ น ดัง กล่า วจะประเมิ นทัง้ ด้ านปริ ม าณทรั พ ยากรในการจัด การศึก ษาและด้ า นคุณ ภาพการจัด
การศึกษา ผลการประเมินศักยภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สรุ ป
ประเด็นสาคัญได้ ว่าระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในแต่ละมาตรฐานและแต่ละกิจกรรมมี
ความแตกต่างกันมากเป็ นส่วนใหญ่ กล่าวคือวิทยาลัยกลุม่ หนึง่ มีการดาเนินการตามเกณฑ์ที่กาหนดอยู่ใน
ระดับดี แต่มีวิทยาลัยอีกกลุ่มหนึ่งการดาเนินการอยู่ในระดับต้ องปรับปรุ ง มีบางมาตรฐานจานวน ๔
มาตรฐานที่มีระดับการดาเนินการใกล้ เคียงกันไม่แตกต่างกันมาก ได้ แก่ มาตรฐานที่ ๑ ทาเลที่ตงของ
ั้
สถาบันมีความเหมาะสม มาตรฐานที่ ๗ อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่สายสนับสนุนแต่ละประเภทมีคณ
ุ ภาพที่จะ
เอื ้ออานวยต่อการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๑๗ การควบคุมคุณภาพและเตรี ยมความพร้ อมก่อนสาเร็ จ
การศึกษา และมาตรฐานที่ ๑๘ การจัดการศึกษาภาคปฏิบตั ิอย่างมีคณ
ุ ภาพและส่งเสริ มการศึกษา
ภาคทฤษฎีให้ ผ้ สู าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามที่หลักสูตรกาหนด
จากผลการประเมิ น ศัก ยภาพดัง กล่า วบ่ง ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่า มาตรฐานการศึก ษาด้ า นต่า งๆที่ ส าคัญ
วิทยาลัยส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันมาก จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องเร่ งสร้ างกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของวิทยาลัยในสังกัดให้ ทดั เทียมกัน และสอดคล้ องกับเกณฑ์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่ทบวงมหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพกาหนดไว้
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามี
๓

ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาขึ ้นภายในสถาบัน
และพร้ อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเพื่อความมีมาตรฐานทางการศึกษาที่เป็ นที่ยอมรั บ
โดยทัว่ ไป ซึง่ แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยนี ้ สถาบันพระบรมราชชนกเห็น
ว่าการดาเนินการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยด้ วยวิธีต่างๆ ในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะการควบคุม
องค์ ป ระกอบต่า งๆที่ มี ผ ลต่ อ คุณ ภาพการศึก ษาก็ เ ป็ นส่ว นหนึ่ง ของการด าเนิ น งานประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาอยู่แล้ ว เพียงแต่ยงั ไม่เป็ นระบบที่ชดั เจนต่อเนื่อง จึงเห็นควรใช้ หลักการของการประกันคุณภาพ
การศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยมาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของวิทยาลัยในสังกัด
โดยกาหนดระยะการดาเนินงาน ดังนี ้
ระยะที่ ๑ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระยะนีม้ ีการดาเนินงานตังแต่
้ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑ โดยสร้ างความเข้ าใจและกาหนดแนวปฏิบตั ิ
เบื ้องต้ น
เพื่อให้ วิทยาลัยดาเนินการบนพื ้นฐานของความเป็ นอิสระทางวิชาการและการบริ หารงาน
ปี งบประมาณ ๒๕๔๐ ชี ้แจงนโยบาย แนวปฏิบตั ิและรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้ ใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ แก่ผ้ บู ริ หารทังส่
้ วนกลางและภูมิภาค รวมทังศึ
้ กษาดูงานที่วิทยาลัยพยาบาลเซ็น
หลุยส์ ซึง่ เป็ นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒
ปี งบประมาณ ๒๕๔๑ กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อ
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๑ (เอกสารแนบท้ าย) และสถาบันพระบรมราชชนกได้ จดั ทาคู่มือแนวทางการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกาหนดองค์ประกอบ
ของการควบคุม คุณภาพไว้ ๑๓ องค์ ประกอบ ซึ่งสอดคล้ องกับทบวงมหาวิทยาลัยและเพิ่ มเติม
องค์ประกอบที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิภารกิจของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี ้ได้
กาหนดแนวปฏิบตั ิทงั ้ ในระดับสถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัย คู่มือดังกล่าวเป็ นเอกสารประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับที่ ๑ หลังจากนันมี
้ การติดตามผลการดาเนินงานของ
วิทยาลัย โดยให้ วิทยาลัยเสนอผลงานประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า วิทยาลัยส่วนใหญ่ยงั ไม่มีการ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม สถาบันพระบรม-ราชชนกจึง
ได้ มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัด และเพิ่มองค์ประกอบที่
๑๔ คือ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา พร้ อมทังจั
้ ดทา Logo และ Motto การประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึง่ ได้ ใช้ มาถึงปั จจุบนั ดังนี ้

๔

ระยะที่ ๒ ส่ งเสริมสนับสนุนและสร้ างเครื อข่ ายการดาเนินงาน
ปี งบประมาณ ๒๕๔๒ เป็ นระยะแห่งการดาเนินงานเพื่อส่งเสริ มสนับสนุนวิทยาลัยได้ มีการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้ มแข็งโดยมีแนวคิดในการดาเนินงานคือ สร้ างความชัดเจนใน
แนวปฏิบตั ิและใช้ เครื อข่ายวิทยาลัยภาคเป็ นกลไกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ แก่
๑. ปรับปรุ งคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้นและจัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่ม
(ปคศ./๔๒-๑) รวมทัง้ จัดพิมพ์แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสา
ธารณ-สุข (ปคศ/๔๒-๒) ซึ่งเป็ นเอกสารประกันคุณภาพฉบับที่ ๒, ๓ เผยแพร่ ให้ วิทยาลัยนาไปเป็ น
แนวทางในการดาเนินงาน
๒. กาหนดวิทยาลัยในแต่ละภาคให้ เป็ นศูนย์กลางการดาเนินงานประกันคุณภาพเพื่อให้ วิทยาลัย
ภาคเป็ นกลไกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในเครื อข่าย โดยสนับสนุน
งบประมาณการดาเนินงานให้ กบั วิทยาลัยที่เป็ นศูนย์การดาเนินงานดังกล่าว ซึง่ มีทงหมด
ั้
๕ วิทยาลัยใน ๕
เครื อข่าย ได้ แก่ เครื อข่ายภาคเหนือตอนบน ตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
ทังนี
้ ้ให้ แต่ละเครื อข่ายไปวางแผนการดาเนินงานที่เหมาะสมกับบริ บทการจัดการศึกษา
นอกจากนี ้ได้ สนับสนุนงบประมาณวิทยาลัย ๒ แห่ง จัดอบรมผู้ตรวจสอบคุณภาพภายในให้ กบั
อาจารย์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
๓. เสนอวิทยาลัยเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาระบบบริ หารคุณภาพของหน่วยงานตามระบบ ISO
๙๐๐๐ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขซึง่ มีวิทยาลัย ๑๒ แห่ง จากแต่ละเขตเข้ าร่ วมในโครงการ
ดังกล่าว ดังนันวิ
้ ทยาลัยจึงมีการควบคุมคุณภาพการศึกษาใน ๒ รูปแบบคือใช้ ตวั ชี ้วัด (Key Performance
Indicator) และใช้ ISO ๙๐๐๒
๕

ระยะที่ ๓ เตรี ยมความพร้ อมเพื่อรั บการตรวจสอบจากภายนอก
ระยะนี ้ดาเนินการในปี งบประมาณ ๒๕๔๓-๒๕๔๔ เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๙ กาหนดให้ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ทาหน้ าที่พฒ
ั นาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อให้ มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัด
การศึกษาตามที่กาหนดในกฎหมาย สถาบันพระบรมราชชนกจึงจาเป็ นต้ องเร่ งพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของวิท ยาลัยให้ ส ามารถรั บการตรวจสอบจากภายนอกดังกล่าวได้ โดยมี แนวคิด คือ ร่ ว ม
ดาเนินการกับวิทยาลัยและใช้ การประเมินคุณภาพภายในเป็ นเครื่ องมือกระตุ้นระบบการประกันคุณภาพ
ของวิทยาลัยซึง่ มีการดาเนินงานดังนี ้
๑. พัฒนาองค์ประกอบ ดัชนีบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพหรื อตัวชีว้ ดั เกณฑ์การประเมินคุณภาพเครื่ องมือ
ตรวจสอบคุณภาพภายใน และแนวทางการตรวจสอบ พร้ อมทังจั
้ ดพิมพ์เป็ นคู่มือการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ปคศ./๔๓-๑) ซึง่ เป็ นเอกสารประกันคุณภาพฉบับที่
๔ เผยแพร่ให้ วิทยาลัยนาไปใช้
๒. คัดเลือกวิทยาลัยนาร่ อง ๕ แห่ง จากเครื อข่ายวิทยาลัยภาคเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้ เป็ นรู ปธรรม และเป็ นตัวอย่างให้ กบั วิทยาลัยอื่นๆ รวมทังเป็
้ นการทดลองใช้
ดัชนีคณ
ุ ภาพและเกณฑ์การประเมินที่สร้ างขึ ้น ทังนี
้ ้ได้ ดาเนินการในรูปแบบโครงการวิจยั และพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ซึง่ สถาบันพระบรมราชชนกร่ วม
ดาเนินการพัฒนากับวิทยาลัยนาร่ องทัง้ ๕ แห่ง หลังจากนัน้ ได้ ปรับปรุ งดัชนีและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในตามข้ อมูลที่ได้ จากการไปทดลองใช้ ดงั กล่าว
๓. กาหนดขัน้ ตอนและระยะเวลาการดาเนิ นงานของเครื อข่ายวิทยาลัยที่ชัดเจนและแจ้ งให้
เครื อข่ายวิทยาลัยนาไปปฏิบตั ิ ซึง่ เป็ นกลวิธีในการกระตุ้นระบบการประกันคุณภาพภายในและเตรี ยม
ความพร้ อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้ แก่
๑) ให้ แต่ละเครื อข่ายปรับตัวบ่งชี ้ให้ ครอบคลุมตัวบ่งชี ้ของสถาบันพระบรมราชชนก สมศ.
และสภาการพยาบาล ซึง่ ขณะนัน้ สมศ. อยู่ระหว่างการพัฒนาตัวชี ้วัดและเกณฑ์การประเมินทาให้ ยงั ไม่มี
ความชัดเจน
๒) วิทยาลัยในเครื อข่ายนาเกณฑ์เครื อข่ายไปประเมินตนเอง
๓) เครื อข่ายประเมินวิทยาลัยเพื่อกระตุ้นช่วยเหลือ
๔) สถาบันพระบรมราชชนกประเมินคุณภาพวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินผลจากเครื อข่าย
และแจ้ ง สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอกวิทยาลัยที่ผ่านการประเมิน
๖

ระยะที่ ๔ ประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเพือ่ พร้ อมรับการประเมินจาก สมศ.
ระยะนี้ดาเนินงานในปี งบประมาณ ๒๕๔๕-๒๕๔๗ โดยเมื่อปี งบประมาณ ๒๕๔๕ สมศ. มีความ
ชัดเจนในเรื่ องมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินพร้อมทั้งได้เริ่ มประเมินภายนอกสถาบันการศึกษา
ต่างๆ สถาบันพระบรมราชชนกจึงกาหนดให้วิทยาลัยในสังกัดรับการประเมินจาก สมศ. ให้แล้วเสร็ จ
ภายในปี งบประมาณ ๒๕๔๗ เนื่ องจากเห็นว่าวิทยาลัยต่างๆ มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมา
อย่างต่อเนื่ อง โดยปี งบประมาณ ๒๕๔๕, ๒๕๔๖ และ ๒๕๔๗ กาหนดให้วิทยาลัยรับการประเมินจาก
สมศ. ๒ แห่ง ๒๒ แห่ง และ ๑๖ แห่ง ตามลาดับ ทั้งนี้สถาบันพระบรมราชชนกได้เตรี ยมความพร้อมให้กบั
วิทยาลัยก่อนรับการประเมินจาก สมศ. ดังนี้
๑. ให้เครื อข่ายวิทยาลัยแต่ละภาคนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก
พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗ ที่ได้พฒั นาให้ครอบคลุมทั้งตัวบ่งชี้ของสถาบันพระบรมราชนก สมศ. และสภาการ
พยาบาลไปเชื่ อมโยงกับตัวบ่งชี้ ของเครื อข่าย เพื่อให้วิทยาลัยในแต่ละเครื อข่ายนาไปเป็ นแนวทางและ
เป้ าหมายการดาเนิ นงานในเรื่ องนั้นๆ ให้เกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการปฏิบตั ิภารกิจของ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. และสภาการพยาบาล
๒. สนับสนุนให้วิทยาลัยมีการจัดทาฐานข้อมูลที่จาเป็ นต่างๆ โดยวิธีการเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิใน
วิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในการทาฐานข้อมูล
๓. สถาบันพระบรมราชชนกในฐานะหน่ วยงานต้นสังกัดประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยตามตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของวิทยาลัย ก่อนให้วิทยาลัยรับการประเมินจาก สมศ. เพื่อช่วยเหลือชี้แนะ
วิธีการดาเนิ นงานที่ก่อให้เกิดคุณภาพของการปฏิบตั ิในเรื่ องนั้นๆ ตามบริ บทของวิทยาลัยรวมทั้งประเมิน
คุณภาพวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้และมิติการประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗ เพื่อ
สะท้อนคุณภาพของวิทยาลัยทุกแห่งใน
แต่ละตัวบ่งชี้ และในภาพรวม ทั้งนี้ คณะผูป้ ระเมินประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก ผูบ้ ริ หารของ
สถาบันพระบรมราชชนกที่ดูแลเครื อข่ายวิทยาลัยแต่ละภาค รวมทั้งผูบ้ ริ หารและอาจารย์ของวิทยาลัยที่มี
ประสบการณ์ในด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
วิธีการประเมินได้มุ่งเน้นหาร่ องรอย หลักฐาน สัมภาษณ์ผเู้ กี่ยวข้องและสังเกตกิจกรรมต่างๆ ใน
วิทยาลัย ตามเกณฑ์การประเมินของวิทยาลัยและมิติการประเมินของสถาบันพระบรมราชชนก การตัดสิ น
ผลการประเมินมี ๒ แบบ คือ แบบ Scoring Criteria ของวิทยาลัย และแบบมิติการประเมิน ๓A ของ
สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งสอดคล้องกับมิติการประเมินของ สมศ.
ปี งบประมาณ ๒๕๔๕ สถาบันพระบรมราชชนกประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัย ๒ แห่ ง ได้แก่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลาปาง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
๗

๒๕๔๖ สถาบันพระบรมราชชนกประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัย ๒๒ แห่ ง และปี งบประมาณ ๒๕๔๗
สถาบันพระบรมราชชนกประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยจานวน ๑๖ แห่ ง โดยวิทยาลัยทุกแห่ งได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก
ระยะที่ ๕ พัฒนาคุณภาพอย่ างต่ อเนื่อง
ระยะนี้จะดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ เป็ นต้นไป โดยจะพัฒนาระบบที่ทาให้วิทยาลัยมี
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้รับการประเมินจาก สถาบันพระบรมราชชนก และสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา แล้ว
โดยพัฒนาระบบที่ทาให้วิทยาลัยมีการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่ อง หลังจากที่ได้รับการประเมินภายในจากสถาบันพระบรมราชชนกและภายนอกจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแล้ว ให้มีการกาหนดแผนในการพัฒนาวิทยาลัย
ต่างๆตามข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการประเมินภายในและภายนอกให้ขอ้ คิดเห็นไว้
และมีการกากับ ติดตาม การดาเนิ นงานเป็ นระยะ โดยความร่ วมมือของเครื อข่ายวิทยาลัยภาค ซึ่ งสถาบัน
พระบรมราชชนก ได้จดั ประชุมเพื่อส่งเสริ มความรู้ความเข้าใจ ในการนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก มาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ และมีการควบคุม กากับ ให้มีการดาเนิ นการตามแผนที่กาหนด
ไว้ และประสานให้เครื อข่ายวิทยาลัยภาค ดาเนิ นการติดตามการพัฒนาคุณภาพของแต่ละวิทยาลัยใน
เครื อข่าย
ระยะที่ ๖ รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่ อง
ปี งบประมาณ ๒๕๔๘ สมศ ได้ประกาศเริ่ มดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
รอบที่สอง โดยได้จาแนกสถาบันอุดมศึกษาออกเป็ น ๔ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่ ม สถาบั น เน้ น การผลิต บั ณ ฑิ ต และวิ จั ย เป็ นกลุ่ ม สถาบัน ที่ ป ฏิ บัติ พ ัน ธกิ จ ของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นด้านการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา และวิจยั สร้างความรู้ใหม่เพื่อความเป็ น
เลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ และ เผยแพร่ ความรู้ไปสู่ ผใู้ ช้ท้ งั ระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งสู่ ความ
ทันสมัย และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
๒. กลุ่มสถาบันเน้ นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสั งคม เป็ นกลุ่มสถาบันอุดม ศึกษาที่ ได้ปฏิบตั ิ
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาโดยการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี เป็ นส่ วนใหญ่ ผลิตบัณฑิตระดับสูงใน
บางสาขาวิชาและเน้นการพัฒนาสังคม โดยการประยุกต์ความรู้เพื่อบริ การวิชาการ/วิชาชีพแก่สงั คม
๓. กลุ่มสถาบันทีเ่ น้ นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นกลุ่มสถาบันที่ได้ปฏิบตั ิ
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี เป็ นส่ วนใหญ่ ผลิตบัณฑิตระดับสูง
๘

ในบางสาขาวิชา โดยการประยุกต์ความรู้ เพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการ
เผยแพร่ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล
๔. กลุ่มสถาบันเน้ นการผลิตบัณฑิต เป็ นกลุ่มสถาบันที่เน้นการสอนในระดับปริ ญญาตรี ประยุกต์
ความรู้เพื่อใช้ในการผลิตบัณฑิต เป็ นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตและพัฒนาคนในด้านวิชาการ
และวิชาชีพต่าง ๆ
นอกจากนี้ ยงั ได้จาแนกคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆออกเป็ นกลุ่มสาขาวิชา โดยใช้แนว
ทางการแบ่งกลุ่มตามแบบของระบบการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มี ๑๐ กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
๑. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิ ค
การแพทย์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุ ขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การกีฬา พลศึกษา
และสุขศึกษา
๒. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพและชี วภาพ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
๔. กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
๕. กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร
๖. กลุ่มสาขาวิชาบริ หาร พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์
๖.๑ สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ พาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์
๖.๒ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม
๗. กลุ่มสาขาวิชาครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
๘. กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์
มัณฑศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
๙. กลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ เช่น คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์
ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็ นต้น
๑๐. กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ
๑๐.๑ สาขาวิชาที่มีหลักสูตรแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary)
๑๐.๒ สาขาวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๙ กลุ่มสาขาวิชาข้างต้น
สาหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จัดเป็ นสถาบันอุดมศึกษา
ในกลุ่มที่ ๒ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสั งคม โดยสอดคล้องกับพันธกิจหลักที่กาหนดไว้ รวมทั้งหน่วยงาน
๙

ต้นสังกัด(กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการให้บริ การด้าน
สุขภาพแก่ประชาชน
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๒ เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพการศึกษา สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ได้กาหนดเกณฑ์การตัดสิ นเป็ น ๓ ระดับ ซึ่ งสถาบันพระ
บรมราชชนกได้พ ฒ
ั นาตัว บ่ ง ชี้ และเกณฑ์ก ารตัด สิ น เพื่ อ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในรอบที่ ส อง ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และ
องค์กรวิชาชีพ เช่น สภาการพยาบาล เป็ นต้น โดยจาแนกเป็ น ๒ ส่ วนคือ ประเมินกระบวนการทางานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) และประเมินผลลัพธ์การดาเนิ นงานเป็ น ๕ ระดับ โดยระดับ ๑-๓ เป็ นการประเมิน
ตามเกณฑ์ของ สมศ. ส่ วนระดับที่ ๔ และ ๕ เป็ นการประเมินเพื่อค้นหาปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ(Critical
success factor) และเป็ นแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ (Best Practice)
สบช -5
สบช-4
สบช -3

สมศ-3
สมศ-3

สบช.-2

สมศ-1

สบช-1
สบช.-PDCA

นั่นคื อ เกณฑ์ตัดสิ นคุ ณ ภาพในส่ ว นของวงจรคุ ณภาพ (PDCA) เป็ นการประเมิ นกระบวนการ
ดาเนิ นงานของวิทยาลัยว่าอยู่ในระดับใด โดยไม่มีคะแนน และการประเมินผลลัพธ์การดาเนิ นงาน ๕
ระดับนั้น หากเป็ นการประเมิ นคุณภาพภายในจะจาแนกคะแนนตั้งแต่ ๑ - ๕ แต่หากเป็ นการประเมิ น
คุณภาพภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จะจาแนกคะแนนแค่ ๑ - ๓
โดยผลการประเมินภายในของผลลัพธ์การดาเนิ นงาน ตั้งแต่ ระดับ ๓ - ๕ จะมีค่าคะแนนเพียง ๓ และ
สานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาไม่ มี การประเมิ นในส่ วนของกระบวนการ
ดาเนินงาน เช่น
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายใน เป็ นดังนี้
วงจรคุณภาพ (PDCA)
=
C
ผลลัพธ์การดาเนินงาน
=
๕
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เป็ นดังนี้
ผลลัพธ์การดาเนินงาน
=
๓
๑๐

แต่ ถ้า ผลการประเมินคุณภาพภายใน เป็ นดังนี้
วงจรคุณภาพ (PDCA)
=
C
ผลลัพธ์การดาเนินงาน
=
๒
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เป็ นดังนี้
ผลลัพธ์การดาเนินงาน
=
๒
นอกจากนี้ การประเมิ นคุ ณภาพรอบที่ สองยัง มี การให้คะแนนในส่ วนของการมี พฒ
ั นาการของ
ผลลัพธ์และการบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยให้คะแนนเท่ากับ ๑ เช่น
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายใน เป็ นดังนี้
วงจรคุณภาพ (PDCA)
=
C
ผลลัพธ์การดาเนินงาน ตาม สบช
=
๕
ผลลัพธ์การดาเนินงาน ตาม สมศ
=
๓
มีพฒั นาการของผลลัพธ์
=
๑
(เช่น ปี การศึกษา ๒๕๔๗ มีร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน ๑ ปี เท่ากับ ๙๕ แต่ในปี การศึกษา ๒๕๔๘ มีร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งาน
ทาและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปี เท่ากับ ๙๗)
บรรลุเป้ าหมายของผลลัพธ์การดาเนินงานที่กาหนดไว้ =
๑
(เช่น ปี การศึกษา ๒๕๔๘ ตั้งเป้ าหมายไว้วา่ ต้องมีร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งานทา
และการประกอบอาชี พอิสระ ภายใน ๑ ปี เท่ากับ ๙๕ เช่นเดียวกับปี การศึกษา ๒๕๔๗ แต่มีผลลัพธ์
เท่ากับ ร้อยละ ๙๗)
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เป็ นดังนี้
ผลลัพธ์การดาเนินงาน
=
๓
มีพฒั นาการของผลลัพธ์
=
๑
บรรลุเป้ าหมายของผลลัพธ์การดาเนินงานที่กาหนดไว้ =
๑
ดังนั้นในตัวบ่งชี้ ๑.๑ นี้ วิทยาลัยจะได้คะแนนเท่ากับ ๕
นอกจากนี้ ในการประเมิ นรอบที่ สอง สมศ ได้จดั ทาตัวชี้ วดั คุณภาพใหม่ โดยกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพใน ๔ มิติ คือ ประสิ ทธิ ผล การบริ หารและการจัดการ การเรี ยนรู้ และการประกันคุณภาพ แบ่งเป็ น
๗ มาตรฐาน ๔๘
ตัวบ่งชี้ โดยมาตรฐานที่ ๑ - ๔ เป็ นมาตรฐานด้านผลลัพธ์ ส่ วนมาตรฐานที่ ๕ - ๗ เป็ นมาตรฐานด้าน
กระบวนการ ในแต่ละมาตรฐานมีจานวนตัวบ่งชี้ร่วมและตัวบ่งชี้ เฉพาะ (*) ตามจุดเน้นปฏิบตั ิพนั ธกิจ
๑๑

และอัตลักษณ์ของสถาบัน ซึ่งวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้กาหนดค่าน้ าหนักในแต่ละราย
มาตรฐานไว้ ดังนี้
มาตรฐาน
๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
๒. มาตรฐานด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
๓. มาตรฐานด้านการบริ การวิชาการ
๔. มาตรฐานด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
รวม มาตรฐาน ๑-๔
๕. มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
๖. มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
๗. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ
รวม มาตรฐาน ๕-๗
รวม มาตรฐาน ๑-๗

นา้ หนัก
๓๕
๒๐
๓๕
๑๐
๑๐๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐
๑๖๐

จานวนตัวบ่ งชี้
๖+๔
๕+๑
๔+๓*
๒
๑๗+๓*+๕
๑๑+๒
๙+๔
๒
๒๕
๓๙+๓*+๙

สถาบันพระบรมราชชนกยังได้ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรผูป้ ระเมินคุณภาพภายใน จานวน ๓ รุ่ น
โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อให้ผรู้ ับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
๒) เพื่อให้ผูร้ ั บการอบรมมี ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทาหน้าที่ เป็ นผูป้ ระเมิ น
คุณภาพการศึกษา
๓) เพื่อให้ผรู้ ับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ในการดาเนิ นการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
๔) เพื่อให้ได้ผปู้ ระเมินคุณภาพการศึกษาที่มีแนวปฏิบตั ิในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันพระบรมราชชนกที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
๕) เพื่อสร้ างความมัน่ ใจในการเตรี ยมพร้ อมรั บการประเมิ นภายนอก จาก สานักงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสภาการพยาบาล
โดยถื อได้ว่าเป็ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่า งผูร้ ั บ ผิ ด ชอบงานประกัน คุ ณ ภาพของแต่ ล ะ
วิทยาลัย ตามหลักการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่มี ๓ ขั้นตอน(น้ าทิพย์ วิภาวิน,๒๕๔๗)
คือ
๑๒

๑. การจัดหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ (Knowledge acquisition) การจัดหาความรู้เป็ นขั้นตอน
ของการพัฒนาและการสร้างความรู้ใหม่ เช่น การวิจยั และพัฒนา มีการจัดหมวดหมู่ความรู้อย่างเป็ นระบบ
(Classifying knowledge) เช่ น ห้องสมุ ดทาหน้าที่ ในการจัดหมวดหมู่ค วามรู้ โ ดยการแบ่ ง กลุ่ม ความรู้
ออกเป็ นหมวดหมู่ตามระบบเลขทศนิ ยมดิวอี้ หรื อตามระบบตัวอักษรเป็ นระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริ กนั
ทาให้ความรู้ในหมวดเดียวกันอยูด่ ว้ ยกัน เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการค้นหาเพื่อนามาใช้
๒. การแบ่งปั นความรู้ (Knowledge sharing) เป็ นการใช้ความรู้ร่วมกันในองค์กรมี ๔ ระดับ ได้แก่
Know what (เป็ นความรู้เชิงข้อเท็จจริ ง), Know how (เป็ นความรู้ที่เชื่อมโยงกับโลกของความเป็ นจริ ง,
Know why (เป็ นความรู้เชิงเหตุผลระหว่าง เรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์แก้ปัญหา
นามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ผูอ้ ื่น), Care why (เป็ นความรู้ในเชิงความคิดสร้างสรรค์ริเริ่ ม ที่ตอ้ งการแก้ไข
ปัญหาและทาให้ดีข้ ึน) การแบ่งปันความรู้เป็ นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในองค์กร
๓. การใช้หรื อเผยแพร่ ความรู้ (Knowledge utilization) การเผยแพร่ สารสนเทศให้คนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ในองค์กรได้เพื่อประโยชน์ ในการตัดสิ นใจและการดาเนิ นงานที่ไม่ผิดพลาดซ้ าซ้อน
ตัวอย่างการสร้างคลังความรู้ขององค์กร เช่น
๑. การรวบรวมรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อบุคลากรผูช้ านาญในแต่ละฝ่ าย
๒. การจัดเก็บบทเรี ยนและประสบการณ์จาแนกเป็ นเรื่ องๆ หรื อหัวข้อเพื่อเป็ นคู่มือสาหรับ
คนในองค์กร ใช้คน้ หาข้อมูลที่ตอ้ งการ
๓. การรวบรวมข่าวสาคัญหรื อข้อมูลที่เกี่ยวของกับองค์กรหรื อธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งข้อมูล
ลูกค้า
ในระยะนี้ ย งั ได้มีการนาระบบการเที ยบเคี ยงสมรรถนะ (Benchmarking) มาใช้ โดยเล็ง เห็ นว่า
วิทยาลัยจะมีผลการดาเนินงานที่ดีเยีย่ มได้น้ นั จาเป็ นต้องมีวิธีการที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู้ขององค์กรและของ
แต่ละบุคคล การเรี ยนรู้ขององค์กรต้องประกอบด้วยการปรับปรุ งแนวทางที่มีอยูแ่ ล้วอย่างต่อเนื่ อง การ
ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่เป้ าประสงค์ และ/หรื อแนวทางใหม่ โดยที่การเรี ยนรู้น้ นั จะต้องมี
ลักษณะ ดังนี้ ๑) เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานประจาวัน ๒) เป็ นการปฏิบตั ิในระดับบุคคล หน่วยงานหรื อแผนก
และองค์กร ๓) เป็ นกิจกรรมที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ตน้ เหตุโดยตรง ๔) เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทวั่
ทั้งองค์กร ๕) สามารถนาไปสู่การปฏิบตั ิงานได้ดีข้ ึน จึงได้ดาเนิ นการแสวงหาความเป็ น Good Practice
ในการดาเนินงานตามรายตัวบ่งชี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อมุ่ ง พัฒนาและส่ ง เสริ ม แนวคิ ด หลักการ และเทคนิ ค การพัฒนาคุ ณภาพ อี กทั้ง เป็ นการ
ส่งเสริ มให้แต่ละวิทยาลัยเป็ นผูน้ าทางคุณภาพ
๒. เพื่อช่วยในการปรับปรุ งวิธีการดาเนินงาน ความสามารถและผลการดาเนินงานขององค์กร
๑๓

๓. เพื่ออานวยความสะดวกในการสื่ อสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิที่ดี (Good
Practice) ระหว่างสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลและการสาธารณสุข
๔. เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสร้างความเข้าใจและปรับปรุ งผลการดาเนิ นงาน รวมถึงใช้เป็ นแนวทางใน
การวางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรี ยนรู้
การดาเนิ นการสรรหา Good Practice นี้ ได้นาเกณฑ์การตัดสิ นตามรายตัวบ่งชี้ ของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผนวกเข้ากับกระบวนการค้นหาและเกณฑ์การตัดสิ นความ
เป็ นเลิศในการดาเนิ นงานของ Malcolm Baldrige และเรี ยนเชิ ญผูท้ รงคุ ณวุฒิจากภายนอกมาเป็ น
คณะกรรมการ ผลการดาเนินการพบว่า
ปี งบประมาณ ๒๕๔๙ วิทยาลัยที่มีการดาเนินการอยูใ่ นระดับ Good Practice มีดงั นี้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิ ทธิ ประสงค์ มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานด้านงานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์”
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุ งเทพ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริ การวิชาการ
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ต่อจานวนอาจารย์ประจา”
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ มีการนาความรู้และประสบการณ์จาก
การบริ การวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและการวิจยั ”
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ”
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลาปาง ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ศักยภาพระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หาร
การเรี ยนการสอนและการวิจยั ”
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ กระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
โดยเฉพาะการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิและประสบการณ์ ”
ปี งบประมาณ ๒๕๕๐ วิทยาลัยที่มีการดาเนินการอยูใ่ นระดับ Good Practice มีดงั นี้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุ ราษฎร์ ธานี ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ รายรับของสถาบันในการให้บริ การ
วิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันต่ออาจารย์ประจา
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ระดับความสาเร็ จในการให้บริ การวิชาการ
และวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี มาตรฐานที่ ๗ มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ

๑๔

ระยะที่ ๗ การพัฒนาคุณภาพสู่ ระดับสากล
เริ่ ม ดาเนิ นการตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ เป็ นต้นไป หลังจากวิทยาลัย ทุกแห่ งได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแล้ว สถาบันพระ
บรมราชชนกซึ่ งเป็ นหน่ วยงานต้นสังกัดของวิทยาลัย จึ งได้กาหนดเป็ นนโยบายไว้ว่า ผลการประเมิ น
คุณภาพภายในทั้งในระดับการประเมินตนเอง การประเมินโดยเครื อข่าย และการประเมินโดยสถาบันพระ
บรมราชชนก รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) วิทยาลัยแต่ละแห่ งควรนามาพิจารณากาหนดเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา โดยการพัฒนาดังกล่าวจะอยูบ่ นพื้นฐานของความช่วยเหลือ เกื้อกูลในรู ปเครื อข่ายวิทยาลัยภาค
ซึ่งจะทาให้วิทยาลัยในแต่ละเครื อข่ายมีการพัฒนาคุณภาพไปพร้อมๆกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้วิทยาลัยได้
ทราบถึงประสิ ทธิภาพของระบบและการประกันคุณภาพภายในของตนเองอย่างแท้จริ ง และเป็ นการพัฒนา
คุณภาพวิทยาลัยให้มีมาตรฐานใกล้เคี ยงกัน ตลอดจนสามารถเที ยบเคี ยงกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ใน
ประเทศไทยได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้รับการประเมินจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา (สมศ) ในปี การศึกษา ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙ รวมทั้งสิ้ น ๓๗
แห่ง เป็ นดังนี้
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่ อง ประจาปี การศึกษา ๒๕๔๘
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วิทยาลัย
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
๒๒ ชนนี จังหวัดนนทบุรี

ม.๔

เฉลีย่
ม.๑-๔

ม.๕

๔.๑๗ ๓.๖๐ ๔.๐๘ ๕.๐๐

๔.๑๑

๔.๕๕

๔.๓๘ ๕.๐๐ ๔.๓๑

๔.๑๗ ๓.๘๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐

๔.๔๑

๔.๒๘

๔.๒๕ ๕.๐๐ ๔.๔๕

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๖

ม.๗

เฉลีย่
ม.๑-๗

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีส่ อง ประจาปี การศึกษา ๒๕๔๙
ลาดับ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๙

วิทยาลัย
วิทยาลัยการสาธารณสุ ข
สิ รินธร จังหวัด
อุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุ ข
สิ รินธร จังหวัดยะลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี จักรี รัช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สงขลา
วิทยาลัยการสาธารณสุ ข
สิ รินธร จังหวัดตรัง
วิทยาลัยการสาธารณสุ ข
สิ รินธร จังหวัดสุ พรรณบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุ ข
สิ รินธร จังหวัดขอนแก่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุ ข
กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยพยาบาลพระจอม
เกล้า เพชรบุรี

ม.๗

เฉลี่ย
ม.๑-๗

๔.๑๗ ๔.๐๐ ๔.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๔๗ ๔.๘๒ ๔.๕๐ ๕.๐๐

๔.๕๘

๔.๖๗ ๔.๘๐ ๔.๕๔ ๕.๐๐ ๔.๖๘ ๔.๖๔ ๓.๗๕ ๕.๐๐

๔.๖๐

๔.๑๗ ๔.๒๐ ๔.๔๒ ๕.๐๐ ๔.๓๕ ๔.๒๗ ๓.๖๓ ๓.๕๐

๔.๑๔

๔.๖๗ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๖๙ ๔.๗๓ ๔.๒๕ ๕.๐๐

๔.๖๘

๔.๑๗ ๓.๔๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๓๙ ๔.๕๕ ๔.๓๘ ๕.๐๐

๔.๔๘

๔.๖๗ ๔.๔๐ ๔.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๗๒ ๔.๕๕ ๔.๕๐ ๕.๐๐

๔.๗๑

๔.๑๗ ๔.๐๐ ๔.๘๘ ๕.๐๐ ๔.๔๗ ๔.๕๕ ๔.๒๕ ๕.๐๐

๔.๕๒

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๔.๑๘ ๕.๐๐ ๔.๖๗ ๔.๓๖

๔.๓๘ ๕.๐๐

๔.๖๓

๔.๐๐ ๕.๐๐

๔.๗๕

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

เฉลี่ย
ม.๑-๔

ม.๕

ม.๖

๕.๐๐
๔.๘๓ ๔.๔๐

๕.๐๐ ๔.๘๒ ๔.๙๑
๑๖

ลาดับ
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

วิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี เชียงใหม่
วิทยาลัยการสาธารณสุ ข
สิ รินธร จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี อุดรธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี นพรัตน์วชิระ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี อุตรดิตถ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์

ม.๗

เฉลีย่
ม.๑-๗

๔.๘๓ ๔.๔๐ ๔.๖๗ ๕.๐๐ ๔.๗๑ ๔.๓๗ ๔.๑๓ ๕.๐๐

๔.๖๓

๔.๖๗ ๔.๒๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๗๒ ๔.๑๙

๔.๑๓ ๕.๐๐

๔.๖๒

๔.๑๗ ๔.๘๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๖๑ ๔.๕๕ ๔.๒๕ ๕.๐๐

๔.๖๑

๕.๐๐ ๔.๖๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๙๒ ๔.๗๒ ๔.๕๐ ๕.๐๐

๔.๘๕

๔.๖๗ ๔.๐๐ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๔.๓๘ ๔.๕๕ ๔.๒๕ ๕.๐๐

๔.๔๖

๔.๖๖ ๔.๘๐ ๔.๘๓ ๕.๐๐ ๔.๗๘ ๔.๖๓ ๔.๒๗ ๕.๐๐

๔.๗๔

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

เฉลีย่
ม.๑-๔

ม.๕

ม.๖

สถาบันพระบรมราชชนกได้นาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในภาพรวมของทุก
วิทยาลัย สามารถสรุ ปผลการประเมินในภาพรวมของสถาบันพระบรมราชชนก ได้ดงั นี้
ผลการประเมิน
ค่า
ลาดับ
ชื่อมาตรฐาน
น้ าหนัก
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๑

คุณภาพบัณฑิต

๓๕

๔.๒๘

๔.๕๗

๒

งานวิจยั และงานสร้างสรรค์

๒๐

๓.๘๑

๔.๓๑

๓

การบริ การวิชาการ

๓๕

๔.๖๓

๔.๗๕

๔

การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม

๑๐

๕.๐๐

๕.๐๐

๔.๓๙

๔.๕๖

ค่าเฉลีย่ แบบถ่ วงนา้ หนักของ ๔ มาตรฐานแรก
๕

การพัฒนาสถาบันและบุคลากร

๒๐

๔.๕๖

๔.๕๖

๖

หลักสูตรและการเรี ยนการสอน

๒๐

๔.๑๕

๔.๒๑

๒๐

๕.๐๐

๔.๙๐

๔.๔๖

๔.๖๐

๗

การประกันคุณภาพ
ค่าเฉลีย่ แบบถ่ วงนา้ หนักรวม ๗ มาตรฐาน
๑๗

เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละตัวบ่งชี้ตามรายมาตรฐานแล้วพบว่า สถาบันพระบรมราชชนก มี
จุดอ่อนในด้านการบริ หารจัดการ การผลิ ตผลงานวิช าการ ปั จจัยเกื้ อหนุ นในการจัดการศึ กษา จึ งได้
กาหนดแนวทางการดาเนินงานในระยะต่อไป ดังนี้
๑. พัฒนาระบบบริ หารจัดการเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการศึกษา เช่น ระบบการเงินการคลัง
และพัสดุ ระบบสารสนเทศ ระบบการบริ หารบุคลากร เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนิ นงาน
และเอื้อต่อการบริ หารวิชาการ
๒. แสวงหามาตรการในการยกวิทยฐานะของคณาจารย์ให้เทียบเท่ากับสถาบัน อุดมศึกษาอื่นๆ เช่น
ตาแหน่งทางวิชาการ ค่าตอบแทน เป็ นต้น
๓. วิเคราะห์หาปั จจัยความสาเร็ จขององค์กร เพื่อมากาหนดแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยไปสู่ความ
เป็ นสากลและความยัง่ ยืนขององค์กร
๔. จัดทาแบบประเมิ นและเครื่ องมื อวัดตามรายตัวบ่ ง ชี้ คุ ณภาพ เพื่อให้ผ ลการดาเนิ นงานของ
วิทยาลัยเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถเทียบเคียงสมรรถนะได้
อีกทั้งได้พฒั นา คู่มือ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การตัดสิ น สาหรับการประเมินคุณภาพวิทยาลัย
ในสัง กัด ขึ้ น โดยน าตัว บ่ ง ชี้ และเกณฑ์ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพตามองค์ป ระกอบคุ ณ ภาพที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งใช้สาหรับการประกันคุณภาพภายใน มา
ผนวกกับองค์ประกอบในการรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล และมาตรฐานการประกันคุณภาพของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทาให้ได้ตวั บ่งชี้ คุณภาพของสถาบันพระบรม
ราชชนกที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้คุณภาพของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
๒๕๔๒
นอกจากนี้ สถาบัน พระบรมราชชนกก าลัง ปรั บ เปลี่ ย นสถานะเป็ นมหาวิ ท ยาลัย เต็ ม รู ป แบบ
บุ ค ลากรทุ กคนทุ กฝ่ าย ต้องมี ค วามรู้ ค วามเข้าใจ และดาเนิ นการตามระบบประกันคุ ณภาพการศึ กษา
เพื่อให้การดาเนิ นงานจากส่ วนกลางที่ มีฐานะเทียบเท่าสานักงานอธิ การบดี มี แนวทางการดาเนิ นงานที่
สอดคล้องและสนับสนุนการดาเนิ นงานของวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา เพื่อให้การจัดการศึกษาใน
วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแห่ ง สามารถเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในประเทศ
ไทยได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี จึงจัดทาโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน
พระบรมราชชนกส่ วนกลาง เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารงานและคุณภาพของการดาเนิ นงานให้มี
ประสิ ทธิภาพและศักยภาพสอดคล้องกับบทบาทการเป็ นสานักงานอธิการบดี

๑๘

การดาเนินการในระยะนี้นอกเหนือจากการเน้นการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ
สถาบันพระบรมราชชนกส่ วนกลางแล้ว ยังคงมี การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยกาหนดให้มีการอบรมหลักสู ตรผูป้ ระเมินคุณภาพภายในโดยใช้ตวั บ่งชี้ คุณภาพที่พฒั นาขึ้น
ประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยทุกแห่ งในรอบ ๓ ปี ติ ดตามการพัฒนาคุณภาพของแต่ละวิทยาลัยตาม
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาคุณภาพที่ได้รับจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
รวมทั้งยังคงดาเนินการแสวงหาความเป็ น Good Practice โดยดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่
ได้นอ้ มนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นนโยบายในการดาเนิ นงานของหน่วยงานราชการทุกแห่ ง
เพื่อร่ วมกันสรรค์สร้างสังคมที่อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ทิศทางสาคัญเพื่อสร้างความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน และเป็ น
การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา ซึ่ งการสรรหา Good Practice ครั้งนี้ ได้มีสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆมาร่ วม
นาเสนอวิธีการดาเนินงานที่ดี (Good Practice) ของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสังคมที่อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขโดยใช้
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย ผลการดาเนินงานพบว่า
มีสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกว่า เป็ น(Good Practice) ของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสังคมที่อยู่
เย็นเป็ นสุขโดยใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๑)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ยะลา ๒)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ๓)สานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี ๔)คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ๕) คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ระยะที่ ๘ การปรั บเปลี่ยนสถานะเป็ นสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก ได้ จดั ทาร่ างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อปรับเปลี่ยน
สถานะให้ เป็ นมหาวิทยาลัยทางด้ านวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ และมีคณะวิชาทัง้ สิ ้น ๓๗ คณะ ซึ่งเดิมคือ
วิทยาลัยต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ มีความเป็ นอิสระ
ทางวิชาการ(Academic Freedom) สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทัง้
“เสรี ภาพทางวิชาการ” เป็ นฐานรองรับ “ความเป็ นเลิศทางวิชาการ”
ดังนันสถาบั
้
นพระบรมราชชนกมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องปรับเปลี่ยนสถานะจากเดิมที่เป็ นหน่วยงานต้ นสังกัด เป็ น
มหาวิทยาลัยเต็มรู ปแบบเพื่อผลักดันให้ มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้ วยใน
ปั จจุบนั มีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการ ที่ทาให้ ต้องเร่ งดาเนินการพัฒนากระบวนการบริ หาร
จัดการทังในสถาบั
้
นพระบรมราชชนกส่วนกลางและวิทยาลัย ได้ แก่
๑๙

๑. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้ มที่จะมีความแตกต่างกัน
มากขึ ้น ซึง่ จะก่อให้ เกิดผลเสียแก่สงั คมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
๒. ความท้ าทายของโลกาภิวัตน์ ต่อการอุดมศึกษา ทัง้ ในประเด็นการบริ การการศึกษาข้ าม
พรมแดน และการเคลื่อนย้ ายนักศึกษาและบัณฑิ ต อันเป็ นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ซึง่ ทังสองประเด็
้
นต้ องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
๓. สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็ นที่จะต้ องสร้ างความมั่นใจแก่สงั คมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้ และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศให้ มากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นการสร้ างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริ งทัง้ อุตสาหกรรมและบริ การ การ
พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็ นอยู่ระดับท้ องถิ่นและชุมชน
๔. สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องให้ ข้อมูล สาธารณะ (public information) ที่เป็ นประโยชน์ต่อ ผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย ทังนั
้ กศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทัว่ ไป
๕. สังคมต้ องการระบบอุดมศึกษาที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียมีสว่ นร่ วม(participation) มี
ความโปร่ งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ภายใต้ หลัก
ธรรมาภิบาล
๖. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
กาหนดให้ สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้ มีสานักงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทาหน้ าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
๗. คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ประกาศใช้ มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๔๙ เพื่อเป็ นกลไกกากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ ใช้ เป็ นกรอบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
๘. กระทรวงศึกษาธิการได้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพื่อเป็ นกลไกส่งเสริ มและกากับให้ สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้ มี
มาตรฐานตามประเภทหรื อกลุม่ สถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุม่
๙.กระทรวงศึก ษาธิ ก ารได้ มี ป ระกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ประกาศ
แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒๐

เพื่อให้ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
อีกทังการผลั
้
กดันให้ เกิดความเป็ นเลิศทางวิชาการนัน้ มีสภาวะเงื่อนไข( PRECONDITION ) และ
เงื่อนไข ( CONDITIONS ) ที่จะนาไปสู่ความเป็ นเลิศ สภาวะเงื่อนไขที่สาคัญเพื่อความเป็ นเลิศทาง
วิชาการได้ แก่
๑. คุณภาพด้ านมันสมอง (INTELLECTUAL QUALITY) ของอาจารย์ นักศึกษาและพนักงาน
๒. เสรี ภาพทางวิชาการ (ACADEMIC FREEDOM) ซึง่ รวมทังสิ
้ ทธิที่จะผิดพลาดได้ และมีสิทธิ์ที่จะแก้ ไข
ข้ อผิดพลาดนันๆของอาจารย์
้
๓. ความเป็ นอิ ส ระจากระบบราชการที่ เชื่ องช้ า ( FREEDOM FROM BUREAUCRACY )
๔. ความยื ดหยุ่น ต่อการปรั บปรุ ง เปลี่ ยนแปลงในด้ านทิ ศทางและโครงสร้ าง (FLEXIBILITY )
๕.ทาเลที่ตงของมหาวิ
ั้
ทยาลัย ( LOCATION ) และ
๖.ห้ องสมุดที่ทนั สมัย ( MODREN LIBRARY )
ทัง้ ๖ ข้ อนี ้ คือ สภาวะเงื่อนไขที่จะนาไปสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการ แต่ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
ย่อมขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่สาคัญอย่างยิ่งอีก ๑๑ ประการ คือ
๑. การแต่งตังบรรจุ
้
พนักงานที่มีความเป็ นเลิศในตาแหน่งต่างๆอย่างเหมาะสม
๒. งานวิจยั และงานสอนจะต้ องสนับสนุนกันในด้ านความเป็ นเลิศไม่ใช่เด่นเพียงด้ านใดด้ านหนึ่งเพียง
อย่างเดียว
๓. การประเมินผลการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนักงานอย่างสม่าเสมอ
๔. ความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และโอกาสในการทาวิจยั ข้ า ม
สาขาวิชา
๕. ความเป็ นเลิศทางวิชาการ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั จานวนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
๖. อาจารย์ชาวต่างประเทสควรจะได้ รับการปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับอาจารย์ชาวไทย ทังในด้
้ านเงินเดือน
และสวัสดิการต่างๆ
๗.เครื อข่ายการติดต่อกับนานาชาติในด้ านวิชาการและการทาวิจยั
๘. ความเป็ นอิสระในการใช้ งบประมาณสาหรับงานสอนและการทาวิจยั หากจะมีองค์กรตรวจสอบจาก
ภายนอกก็ควรจะตรวจสอบแค่เพียงว่า ภาษีอากรของประชาชนถูกนามาใช้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมหรื อไม่เท่านัน้
๙. การบริ หารที่เน้ นคุณภาพมากกว่าปริ มาณหรื อสถิติ มีวิสนั ทัศน์ที่ยาวไกลมีการกระจายอานาจอย่าง
เหมาะสมและมีความใจกว้ างที่ จะรับฟั งข้ อเสนอแนะหรื อความคิดเห็นจากพนักงานระดับล่าง แม้ ว่าบางครัง้
อาจจะเจ็บปวด
๒๑

๑๐. งบประมาณที่เพียงพอต่อการสร้ างความเป็ นเลิศทางวิชาการตามที่กล่าวมาแล้ ว
๑๑. การหยิบยื่นความเป็ นเลิศทางวิชาการให้ กบั ชุมชน รวมทังการมี
้
ส่วนร่ วมกับชุมชนประกอบ
กับนโยบายรัฐบาลที่ให้ มีการลดอัตรากาลังข้ าราชการ ส่งผลกระทบให้ ไม่สามารถบรรจุอาจารย์ใหม่เข้ า
ปฏิบัติงานทดแทนอาจารย์ ที่เกษี ยณราชการได้ การแก้ ไขโดยจ้ างอาจารย์ ชั่วคราว ไม่สามารถแก้ ไข
ปั ญหาอย่างแท้ จริ ง โดยเฉพาะในขณะนี ้ที่มหาวิทยาลัยต่างๆมีการเปิ ดสอนในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
เพิ่มขึ ้นจานวนมาก ทาให้ มีการไหลออกของอาจารยืที่มีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนันสถาบั
้
นพระบรม
ราชชนกจึงมีความจาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนสถานะเป็ นมหาวิทยาลัย และมีพระราชบัญญัติของตนเองหรื อ
มีฐานะเป็ นนิติบคุ คล เพื่อให้ สามารถบริ หารจัดการการจัดการศึกาอย่างมืออาชีพ
สาหรับการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามนี ้ สถาบันพระ
บรมราช-ชนกได้ กาหนดตนเองว่าเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง โดยอยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
ประเภท ค ๒ หมายความถึง สถาบันที่เน้ นการผลิตบัณฑิ ตเฉพาะทางหรื อเฉพาะกลุ่ มสาขาวิชา ทัง้
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรื อมนุษยศาสตร รวมทัง้ สาขา
วิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้ นการทาวิทยานิพนธ์ หรื อการวิจัย หรื อเน้ นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรื อเน้ นทังสองด้
้
าน รวมทังสถาบั
้
นอาจ
มีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริ งทัง้ อุตสาหกรรมและบริ การ สถาบันในกลุ่ มนี ้อาจจาแนกได้ เป็ น
๒ ลักษณะคือ ลักษณะที่ ๑ เป็ นสถาบันที่เน้ นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ ๒ เป็ นสถาบันที่เน้ นระ
ดับปริ ญญาตรี
นอกจากนี ้สถาบันพระบรมราชชนกยังคงดาเนินการประกวดสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิธีปฏิบตั ิงานที่
ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สถาบันอุดมศึกษาที่ได้ รับรางวัลมุ่งสูค่ วามเป็ น Good Practice โดย
ใช้ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน ๒ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ ธานี และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สถาบันอุดมศึกษาที่ได้ รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีวิธีปฏิบตั ิงานที่ดี(Good Practice) มีจานวน ๓ แห่ง คือ
๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้ รับ ๒ โล่รางวัล ในประเด็น ระบบและกลไกการ
บริ หารการเงินและงบประมาณ และ ระบบและกลไกการบริ หารหลักสูตร
๒. สานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็นระดับความสาเร็ จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๓. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็นการวิจยั และผลงานวิชาการ

๒๒

บทที่ ๒
การประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ในระยะแรกการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนกให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในหลักการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึง่ ประกอบด้ วย การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริ การวิชาการ และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม สถาบันพระบรมราชชนกคานึงถึง
องค์ประกอบคุณภาพการศึก ษา ตัวบ่งชี ้ และเกณฑ์คณ
ุ ภาพ จึงได้ มีการพัฒนาปรับปรุ งตัวบ่งชีแ้ ละ
เกณฑ์การตัดสินมาเป็ นลาดับ โดยอิงตามตัวบ่งชี ้และเกณฑ์คณ
ุ ภาพที่กาหนดโดยสถาบันพระบรมราช
ชนก สภาการพยาบาล และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และมีรูปแบบ
การประเมินเป็ นการประเมินตามสภาพจริ ง พร้ อมทังมี
้ การตรวจสอบร่ องรอย หลักฐาน ตามระบบการ
จัดเก็บฐานข้ อมูลของวิทยาลัยที่ ได้ รับการประเมิ น เพื่ อเป็ นการสนับสนุนให้ วิทยาลัยได้ พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในให้ สอดคล้ องกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ทัง้ นีล้ กั ษณะการประเมิน
คุณภาพเป็ นแบบกัลยาณมิตร เที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้ นการมีสว่ นร่วมของผู้รับการประเมิน
สถาบันพระบรมราชชนกดาเนินการประเมินคุณภาพภายในโดยยึดแนวทางตามความมุ่งหมาย
หลักการ และแนวทางการประเมินคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึก ษา ทัง้ นีใ้ นมาตรา ๔๘ ระบุให้ หน่วยงานต้ นสังกัด และ
สถานศึกษาจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือวาการประกันคุณภาพ ภายใน
เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงาน
ประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้ นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และในมาตรา ๔๙
วรรคสองระบุว่า ให้ มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้ อย ๑ ครัง้ ทุกห้ าปี
นับตังแต่
้ การประเมินครัง้ สุดท้ าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและสาธารณชน
การประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในระยะแรก แบ่งออกเป็ น ๓
ขันตอน
้
คือ
๑. วิทยาลัยประเมินตนเองเพื่อสะท้ อนจุดแข็ง จุดอ่อนของการจัดการศึกษา
๒. เครื อข่ายวิทยาลัยภาค ประเมินวิทยาลัยแต่ละแห่งในภาค เพื่อยืนยันผลการประเมินตนเอง
ของวิทยาลัยและผลักดันช่วยเหลือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยในเครื อข่ายให้
มีการพัฒนาไปพร้ อมๆกัน
๒๓

๓. สถาบันพระบรมราชชนก ประเมินวิทยาลัยทุกแห่ง เพื่อยืนยันผลการประเมินตนเองของ
วิทยาลัย โดยประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ของวิทยาลัย และสะท้ อนคุณภาพการศึกษาตามแนว
ทางการพัฒนาวิทยาลัยของสถาบันพระบรมราชชนก โดยประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชีข้ อง
สถาบันพระบรมราชชนก
ในขณะนี ้สถาบันพระบรมราชชนกอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนสถานะเป็ นมหาวิทยาลัย วิทยาลัยต่างๆ
จานวน ๓๗ แห่ง ปรับเปลี่ยนสถานะเป็ นคณะวิชา การประเมินคุณภาพภายในจึงต้ องปรับเปลี่ยนไป
ด้ วย สถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลางที่เปรี ยบเสมือนสานักงานอธิการบดี มีหน้ าที่ควบคุม ติดตาม
ก ากั บ ประเมิ น และพั ฒ นา ซึ่ ง วิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในใช้ แนวปฏิ บั ติ ต าม
กฏกระทรวงศึกษาธิการที่กาหนดไว้ ดังนี ้
๑) ให้ คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้ มีหน่วยงานหรื อคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การดาเนินการด้ านการประกันคุณภาพขึ ้น โดยมีหน้ าที่พฒ
ั นา บริ หารและติดตามการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าการจัดการศึกษาจะ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ให้ คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้
กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพภายใต้ กรอบนโยบายและ
หลักการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๓) ให้ คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
โดยถือเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริ หารการศึกษา
๔) ให้ คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้ มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ
องค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ ในการผลิตบัณฑิต ดังนี ้ (๑) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (๒) คณาจารย์
และระบบการพัฒนาคณาจารย์ (๓) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (๔) ห้ องสมุดและแหล่งการเรี ยนรู้
อื่น (๕) อุปกรณ์การศึกษา
(๖) สภาพแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ และบริ การการศึกษา (๗) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการ
เรี ยนของ
นักศึกษา (๘) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควรทังนี
้ ้ ให้ แต่ละคณะวิชา
และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้ มีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร
โดยให้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการพัฒนาด้ านการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒๔

ดังนันสถาบั
้
นพระบรมราชชนกในฐานะสถาบันอุดมศึกษา จึงมีหน้ าที่ ดังนี ้
๑.พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (ตังแต่
้ ระดับภาควิชาหรื อกลุ่มวิชา คณะวิชา
และสถาบันโดยรวม)
๒.ดาเนิ น การตรวจสอบและพั ฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่สถาบันและหน่วยงานต้ นสังกัดได้ พฒ
ั นาขึ ้น
๓.จัดทารางานประจาปี ซงึ่ เป็ นผลจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
๔. ให้ ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสถาบัน และเตรี ยมความพร้ อมอื่นๆ เพื่อการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอก
๕. ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของ สมศ. และหน่วยงานต้ นสังกัด
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
๑) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของวิทยาลัยในภาพรวม ตามระบบคุณภาพ
และกลไกที่ ส ถาบันนัน้ ๆ ก าหนดขึน้ โดยวิ เคราะห์ เ ปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น งานตามตัวบ่ งชี ใ้ นทุก
องค์ประกอบคุณภาพว่าเป็ นไปตามเกณฑ์และได้ มาตรฐาน
๒) เพื่อให้ วิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสูเ่ ป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตงไว้
ั ้ ตามจุดเน้ นของตนเองและเป็ นสากล
๓) เพื่ อ ให้ วิ ทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ ค วรปรั บปรุ ง ตลอดจนได้ รั บข้ อเสนอแนะในการ
พัฒนาการดาเนินงานเพื่อเสริ มจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
๔) เพื่อให้ ข้อมูลสาธารณะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นไดส่วนเสีย ทาใหมัน่ ใจว่าวิทยาลัยสามารถ
สร้ างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐานตามที่กาหนด
๕) เพื่อให้ สถาบันพระบรมราชชนกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง มีข้อมูลพื ้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการ
ส่งเสริ มสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาตัวบ่ งชีค้ ุณภาพ
การจัดทาตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน สาหรับการประเมินคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก
ครัง้ นี ้ จึงมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
๑) เพื่อพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชีค้ ุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข
๒๕

๒) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข
๓) เพื่ อ ทดลองใช้ แ ละประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ า นการจัด การศึก ษาของคณะวิ ช า และ
สานักงานส่วนกลางของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
กระบวนการจัดทาตัวบ่ งชี ้ และเกณฑ์ การตัดสิน
กระบวนการในการจัดทามาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน สาหรับการประเมินคุณภาพภายใน
สถาบันพระบรมราชชนก มีดงั นี ้
๑) ศึกษา เอกสาร ทฤษฎี การจัดทาตัวบ่งชี ้คุณภาพสาหรับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
๒) ศึกษา เอกสารการรั บรองสถาบันของสภาการพยาบาล แนวทางในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สองของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ เกณฑ์ คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็ นเลิศ คู่มือการประเมินคุณภาพภายในของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตลอดจนคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ
๓) ศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง และผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
๔) วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารต่างๆทังหมด
้
เพื่อกาหนดแนวทางการจัดทาร่ าง ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์
การตัดสิน สาหรับการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยต่างๆ โดยสถาบันพระบรมราชชนก
๕) แต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดทาร่ างตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน สาหรับการประเมินคุณภาพภายใน
วิทยาลัยต่างๆ โดยสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบด้ วยผู้แทนจากวิทยาลัยต่างๆ
๖) ประชุมกลุ่ม(Brainstorming)จัดทาร่ างตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน สาหรับการประเมินคุณภาพ
ภายในวิทยาลัยต่างๆ โดยสถาบันพระบรมราชชนก จานวน ๒ ครัง้
๗) การสนทนากลุม่ แบบเจาะจง (Focus group) มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสให้ กลุ่มย่อยซึ่งเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและผู้บริ หารของวิทยาลัยทุกแห่ง ได้ ร่วมกันพิจารณาร่ างมาตรฐาน ตัวบ่งชี ้
เกณฑ์การตัดสิน สาหรับการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยต่างๆ โดยสถาบันพระบรมราชชนก
๘) ประชุม กลุ่ม (Brainstorming) น าข้ อ เสนอแนะจากการสนทนากลุ่ม แบบเจาะจง (Focus
group) และประเด็นที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมของกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง ของ
๒๖

สานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และคู่มือการประเมินคุณภาพภายในของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขร่างตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน สาหรั บการ
ประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยต่างๆ โดยสถาบันพระบรมราชชนก
๙) เสนอตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การตัดสิน สาหรับการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก ให้
วิทยาลัยทุกแห่งนาไปใช้
ตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การตัดสิน สาหรั บการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงศึกษาธิการได้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี
๒๕๕๑ กาหนดประเภทหรื อกลุม่ สถาบันอุดมศึกษาเป็ น ๔ กลุม่ คือ
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้ นการผลิตบัณฑิตระดับต่ากว่ าปริ ญญาตรี
จัดฝึ กอบรมสนองตอบความต้ องการของท้ องถิ่น เพื่อเตรี ยมกาลังคนที่มีความรู้ เข้ าสู่ภาคการผลิตจริ งใน
ชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพืน้ ฐาน เช่ น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็ นแหล่
งเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มให้ ประชาชนได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตอันจะนาไปสู่ความเข้ มแข็งของชุมชนและการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้ นระดับปริ ญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้ นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาตรี เ พื่ อ ให้ ไ ด้ บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถเป็ นหลัก ในการขับ เคลื่อ นการพัฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคสถาบันมีบทบาทในการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั หน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคล
ในภูมิ ภ าค เพื่ อ รองรั บ การด ารงชี พ สถาบัน อาจมี ก ารจัด การเรี ย นการสอนในระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา
โดยเฉพาะระดับปริ ญญาโทดวยก็ได้
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้ นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรื อเฉพาะ
กลุ่ม สาขาวิ ช า ทั ง้ สาขาวิ ช าทางวิ ท ยาศาสตรกายภาพ วิ ท ยาศาสตรชี ว ภาพ สั ง คมศาสตรหรื อ
มนุษยศาสตร รวมทัง้ สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้ นการทาวิทยานิพนธ์ หรื อการวิจัย หรื อเน้
นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรื อเน้ น
ทัง้ สองดาน รวมทัง้ สถาบันอาจมี บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิ ตจริ งทัง้ อุตสาหกรรมและบริ การ
สถาบันในกลุม่ นี ้อาจจาแนกไดเปน ๒ ลักษณะคือ ลักษณะที่ ๑ เป็ นสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา และ
ลักษณะที่ ๒ เป็ นสถาบันที่เน้ นระดับปริ ญญาตรี

๒๗

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้ นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริ ญญาเอกหมายความถึง สถาบันที่เน้ นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริ ญญา
เอก และเน้ นการทาวิทยานิพนธ์และการวิจยั รวมถึงการวิจยั หลังปริ ญญาเอก ส ถ า บั น เ น้ น ก า ร ผ ลิ ต
บัณฑิตที่เป็ นผู้นาทางความคิดของประเทศสถาบันมีศกั ยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึ กษาไทยให้ อยู่ใน
แนวหน้ าระดับสากล มุ่งสร้ างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้ อค้ นพบใหม่ทางวิชาการ
ในการประเมินครัง้ นี ้มีการกาหนดค่าน ้าหนักของมาตรฐานและตัวบ่งชี ้คุณภาพ และสถาบันพระ
บรมราช-ชนก กระทรวงสาธารณสุข จัดเป็ นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ ม ค ๒ สถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางเน้ นการผลิตระดับปริ ญญาตรี
โดยสอดคล้ องกับพันธกิจหลักที่กาหนดไว้ รวมทัง้
หน่วยงานต้ นสังกัด (กระทรวงสาธารณสุข ) ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่มีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักในการ
ให้ บริ การด้ านสุขภาพแก่ประชาชน
นอกจากนีส้ ถาบันพระบรมราชชนกได้ ดาเนินการวิเคราะห์และรวบรวมตัวบ่งชีท้ ี่มีกระบวนการ
คุณภาพเป็ นไปในแนวทางเดียวกันเข้ าเป็ นกลุม่ ภารกิจ เพื่อลดภาระการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ที่ซ ้าซ้ อน และยังช่วยให้ บคุ ลากรของวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้ าใจของจุดมุ่งหมายในแต่ละตัวบ่งชี ้ และ
สามารถกาหนดแผนการดาเนินงานที่บรู ณาการกันเพื่ อให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ช่วยให้ คณาจารย์ของทุก
วิทยาลัยไม่ต้องทางานซา้ ซ้ อนกันและทุกคนทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการกาหนดแผนการดาเนินงานแบบ
บูรณาการ ที่ทาให้ เกิดผลลัพธ์ ตามรายตัวบ่งชีอ้ ย่างครบถ้ วน อีกทัง้ ตัวบ่งชีค้ ุณภาพที่จัดทาขึน้ ใหม่นี ้
รายงานการประเมินตนเองที่จดั ทาขึ ้น สามารถนาไปจัดส่งให้ แก่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้ โดยไม่ต้องจัดทาใหม่อีกครัง้

๒๘

สรุ ปตัวบ่ งชีแ้ ละค่ านา้ หนักในการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก
ค่ านา้ หนัก
รายการ

สกอ. สมศ.

องค์ ป ระกอบที่ ๑ ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วั ต ถุ ป ระสงค์ และแผน
ดาเนินการ
๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. ๑.๑)
๑.๑.๑ ผลการพัฒ นาให้ บ รรลุต ามปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตังสถาบั
้
น (สมศ. ๑๖)
๑.๑.๒ ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้ นและจุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. ๑๗)
องค์ ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสูตร (สกอ. ๒.๑)
๒.๒ อาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก (สกอ. ๒.๒)
๒.๒.๑ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. ๑๔)
๒.๔ ระบบการพัฒ นาคณาจารย์ แ ละบุค ลากรสายสนับ สนุน (สกอ.
๒.๔)
๒.๔.๑ ร้ อยละของอาจารย์ ประจาที่ได้ รับรางวัล ผลงานทางวิชาการ
วิชาชีพ ในระดับชาติหรื อนานาชาติ (สบช.)
๒.๕ ห้ องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ (สกอ.
๒.๕)
๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน (สกอ. ๒.๖)
ตัวบ่งชี ้ที่ ๒.๖.๑ ประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอน (สบช.)
๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ ผลการเรี ยนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ. ๒.๗)
๒.๗.๑ บัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้ งานทาหรื อประกอบอาชี พอิสระภายใน
๑ ปี (สมศ. ๑)
๒๙

สบช.
วพ. วสส.
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-
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๑

๑
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๑

๑
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๕

๕

๕

ค่ านา้ หนัก
รายการ
๒.๗.๒ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอดุ มศึกษาแห่งชาติ(สมศ. ๒)
๒.๗.๓ ผลงานของผู้ส าเร็ จ การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาโทที่ ไ ด้ รั บ การ
ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ (สมศ. ๓)
ตัวบ่งชี ้ที่ ๒.๗.๔ ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่สอบ
ใบประกอบวิชาชีพหรื อข้ อสอบมาตรฐานผ่านในครัง้ แรก (สบช.)
๒.๘ ระดับความสาเร็จของการเสริ มสร้ างคุณธรรมจริ ยธรรมที่
จัดให้ กบั นักศึกษา (สกอ. ๒.๘)
องค์ ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
๓.๑ ระบบและกลไกการให้ คาปรึกษาและบริ การด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร (สกอ. ๓.๑)
๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. ๓.๒)
องค์ ประกอบที่ ๔ การวิจยั
๔.๑
ระบบและกลไกการพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งานสร้ างสรรค์
(สกอ. ๔.๑)
๔.๑.๑ งานวิ จัย หรื อ งานสร้ างสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ เผยแพร่
(สมศ. ๕)
๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้ จากงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์
(สกอ. ๔.๒)
๔.๒.๑ งานวิจยั ที่นาไปใช้ ประโยชน์ (สมศ. ๖)
๔.๒.๒ ผลงานวิชาการที่ได้ รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. ๗)
๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ตอ่ จานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจยั (สกอ. ๔.๓)
องค์ ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
๕.๑ ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม (สกอ. ๕.๑)
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ค่ านา้ หนัก
รายการ
๕.๑.๑ ผลการนาความรู้ และประสบการณ์จากการให้ บริ การวิชาการมาใช้ ใน
การพัฒนาการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั (สมศ. ๘)
๕.๒ กระบวนการบริ ก ารทางวิ ช าการให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่อ สัง คม
(สกอ. ๕.๒)
๕.๒.๑ ผลการเรี ยนรู้ และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนหรื อองค์กร
ภายนอก (สมศ. ๙)
องค์ ประกอบที่ ๖ การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. ๖.๑)
๖.๑.๑ การส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ. ๑๐)
๖.๑.๒ การพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพในมิ ติ ท างศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
(สมศ. ๑๑)
องค์ ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
๗.๑ ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริ หารทุกระดับของสถาบัน
(สกอ. ๗.๑)
๗.๑.๑ การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าที่ของสภาสถาบัน (สมศ. ๑๒)
๗.๑.๒ การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าที่ของผู้บริ หารสถาบัน (สมศ. ๑๓)
๗.๒ การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรี ยนรู้ (สกอ. ๗.๒)
๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสินใจ (สกอ. ๗.๓)
๗.๔ ระบบบริ หารความเสี่ยง (สกอ. ๗.๔)
องค์ ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑)
องค์ ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. ๙.๑)
๙.๑.๑ ผลประเมิ น การประกัน คุณ ภาพภายในรั บรองโดยต้ นสัง กัด (สมศ. ๑๕)
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เพื่อให้ การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งสามารถแยกได้ เป็ น ๔ ขันตอนตามระบบการพั
้
ฒนาคุณภาพ PDCA คือ
การวางแผน (plan) การดาเนินงานและเก็บข้ อมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอ
แนวทางปรับปรุง (act) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
P = เริ่ มกระบวนการวางแผนการประเมินตังแต่
้ ต้นปี การศึกษา โดยนาผลการประเมินปี ก่ อนหน้
านีม้ าใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนด้ วย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรื อตัวบ่ งชีห้ รื อ
เกณฑ์การประเมิน จะต้ องมีการประกาศให้ ทกุ หน่วยงานในสถาบันได้ รับทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กันก่
อนเริ่ มปี การศึกษา เพราะต้ องเก็บข้ อมูลตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน
D = ดาเนินงานและเก็บข้ อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตังแต่
้ ต้นปี การศึกษา คือเดือนที่ ๑ – เดือน
ที่ ๑๒ ของปี การศึกษา (เดือนมิถนุ ายน – เดือนพฤษภาคม ปี ถัดไป)
C = ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรื อหน่ วยงานเทียบเท่า และสถาบัน
ระหว่างเดือนมิถนุ ายน – สิงหาคม ของปี การศึกษาถัดไป
A = วางแผนปรับปรุ งและดาเนินการปรับปรุ งตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริ หารของ
สถาบันอุดมศึกษานาข้ อเสนอแนะและผลการประเมินของค์ ณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
วางแผนปรั บ ปรุ ง การดาเนิ นงาน (รวมทัง้ ข้ อ เสนอแนะของสภามหาวิ ทยาลัย ) มาทาแผนปฏิบัติ การ
ประจาปี และเสนอตังงบประมาณปี
้
ถัดไป หรื อจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้ งบประมาณกลางปี หรื อ
งบประมาณพิเศษก็ได้ การกาหนดตัวบ่งชีส้ าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบนี ้ จาแนกเป็ น ๒
ประเภท คือ ตัวบ่งชี ้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี ้เชิงปริ มาณ ดังนี ้
๑) ตัวบ่งชี ้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็ นข้ อ ๆ กาหนดเกณฑ์ การประเมินตัวบ่งชี ้เป็ น ๕
ระดับ มี คะแนนตัง้ แต่ ๑ ถึง ๕ การประเมินจะนับจานวนข้ อและระบุว่าผลการดาเนินงานได้ กี่ข้อ ได้
คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ หรื อดาเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ ถือว่าได้ ๐ คะแนน
๒) ตัวบ่งชีเ้ ชิงปริ มาณอยู่ในรู ปของร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์ การประเมินเป็ นคะแนน
ระหว่าง ๑ ถึง ๕ โดยเป็ นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรั บการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี ้
(ซึ่งอยู่ในรู ปร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ย ) เป็ นคะแนนทาโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชีจ้ ะ
กาหนดค่าร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่คิดเป็ นคะแนน ๕ ไว้ ตัวอย่าง เช่น

๓๒

ตัว อย่ า งที่ ๑ กาหนดร้ อยละ ๑๐๐ เป็ นคะแนน ๕ ผลการดาเนิ น งานตามตัว บ่ ง ชี ไ้ ด้ ร้ อยละ
๗๕.๕๑
คะแนนที่ได้ = ๗๕.๕๑ x ๕
๑๐๐

= ๓.๗๘

ตั ว อย่ า งที่ ๒ ก าหนดร้ อยละ ๘๕ เป็ นคะแนน ๕ ผลการด าเนิ น งานตามตัว บ่ ง ชี ไ้ ด้ ร้ อยละ
๓๔.๖๒
คะแนนที่ได้ = ๓๔.๖๒ x ๕ = ๒.๐๔
๑๐๐
ตัวอย่ างที่ ๓ กาหนดค่าเฉลี่ยคือ จานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ และนักวิจัย ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็
นคะแนน ๕
ผลการดาเนินงานได้ ๑๕๒,๕๐๐.๓๕ บาทต่อคน
คะแนนที่ได้ = ๑๕๒,๕๐๐.๓๕ x ๕ = ๓.๘๑
๒๐๐,๐๐๐
ตัว อย่ า งที่ ๔ ก าหนดร้ อยละ ๙๐ เป็ นคะแนน ๕ ผลการด าเนิ น งานตามตัวบ่ ง ชี ไ้ ด้ ร้อยละ
๙๒.๐๘
คะแนนที่ได้ = ๙๒.๐๘ x ๕ = ๕
๑๐๐
หลักการคํานวณการแปลงค่าร้อยละหรื อค่าเฉลี ่ยเป็ นคะแนน สรุปได้ ดงั นี ้
๑) ผลการดาเนินงานเท่ากับหรื อสูงกว่าค่าร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้ เป็ นคะแนน ๕ จะได้ คะแนน ๕
๒) ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้ เป็ นคะแนน ๕ คานวณ คะแนนที่ได้ ดังนี ้
คะแนนที่ได้ = ค่าร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่ได้ จากการดาเนินการ
x๕
ค่าร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม ๕ ของตัวบ่งชี ้นัน้ ๆ
ข้อปฏิ บตั ิ เรื ่องจุดทศนิ ยม
การคานวณค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ ใช้ ทศนิยม ๒ ตาแหน่ง โดยการปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ ๓
ตามหลักการปั ดทศนิยม (ตังแต่
้ เลข ๕ ขึ ้นไปปั ดขึ ้น) เช่น
๗๒.๓๖๔
เป็ น ๗๒.๓๖
๓.๙๗๕
เป็ น ๓.๙๘
๓๓

กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้เป็ น ๕ ระดับ มีคะแนนตังแต่
้ ๑ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ดาเนินการใด ๆ
หรื อดาเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของค์ะแนน ดังนี ้
คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง การดาเนินงานต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง การดาเนินงานต้ องปรับปรุง
คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก
วิธีการรายงานต่ อสถาบันพระบรมราชชนก
คณะวิชาหรื อวิทยาลัยของสถาบันพระบรมราชชนก ต้ องดาเนินการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับวิทยาลัย ถือเป็ นเสมือน Progress Report โดยการ
รายงานสภาพจริ งของสถาบันการศึกษา ครอบคลุมช่วงเวลาระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤษภาคมของปี
ถัดไป ถือเป็ นหนึง่ ปี การศึกษา และให้ สง่ สถาบันพระบรมราชชนกภายในเดือนมิถนุ ายนของทุกปี
รายงานประจาปี หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผลการดาเนินงานในรายปี ของสถาบันอุดมศึกษา ซึง่
ถือว่าเป็ นรายงานการประเมินตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาที่เสนอต่อหน่วยงานต้ น สังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง และสาธารณชน เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์การจัดทารายงานประจาปี มี ๓ ประการ คือ
๑) เพื่อให้ สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการตามมาตร ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ ว่าให้ หน่วยงานต้ นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้ มี ร ะบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้ นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก”
๒) เป็ นหน้ าที่อย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดทารายงานประจาปี เพื่อแสดงถึง
สัมฤทธิผลในการดาเนินงานและเป็ นข้ อมูลในการวางแผนการดาเนินงานในปี ตอ่ ไป
๓) เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลของหน่วยงานสาหรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน และหน่วยงานภายนอก

๓๔

องค์ประกอบของรายงานประจาปี ประกอบด้ วย ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ สภาพปั จจุบนั ของสถาบัน
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินการดาเนินงานของสถาบัน ส่วนที่ ๓ ข้ อเสนอแนะหรื อแผนพัฒนาสถาบัน และ
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
รายงานประจาปี มีความยาวไม่เกิน ๓๐ หน้ า โดยไม่รวมภาคผนวก ดังนี ้
๑. ส่วนนา
ประกอบด้ วย ปกนอก ปกใน บทสรุ ปสาหรับผู้บริ หาร (ความยาว ๓ - ๕ หน้ า) ตลอดจนสารบัญ
เรื่ อง สารบัญตาราง/สารบัญภาพ (ถ้ ามี)
๒. ส่วนสาระ
๒.๑ บทนา (ให้ เขียนในลักษณะ Profile ไม่เกิน ๒ หน้ า)
๒.๑.๑ ความเป็ นมาและเอกลักษณ์ของสถาบัน
๒.๑.๒ ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนการดาเนินงาน
๒.๑.๓ สภาพทางกายภาพในสถาบัน
๒.๑.๔ โครงสร้ างองค์การและการบริ หาร
๒.๑.๕ หลักสูตร และโปรแกรมการเรี ยนการสอน
๒.๑.๖ จานวนนักศึกษา และบุคลากร
๒.๑.๗ งบประมาณ (แยกเป็ นเงินงบประมาณแผ่นดิน และนอกงบประมาณ)
๒.๑.๘ อื่นๆ
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยโดยสถาบันพระบรมราชชนก
ก่อนการตรวจเยีย่ มวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ ๑

ศึกษาข้อมูล (๗ - ๑๕ วัน)
- รายงานประจาปี
- ข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
- เอกสารหลักฐาน ข้อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

คณะผูป้ ระเมินทากาหนดการประเมิน
(๗ วัน หลังการประสานงาน)

ศึกษา
วิเคราะห์ขอ้ มูล

กาหนดขอบเขตการประเมิน
๓๕

คณะผู้ประเมินภายในที่ได้ รับการมอบหมายให้ เป็ นผู้ประเมินวิทยาลัยแต่ละแห่งทาการศึกษา
รวบรวมข้ อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง/รายงานประจาปี ของวิทยาลัยและเอกสารรายงานอื่นๆ ซึง่
วิทยาลัยจัดส่งมาให้ ลว่ งหน้ า ดังนี ้
๑) คณะผู้ประเมิ นภายในทาการศึกษาวิเคราะห์ รายงานประจ าปี ของวิท ยาลัย ข้ อมูล ตาม
มาตรฐานและ
ตัวบ่งชี ้ของวิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก และเอกสารข้ อมูลอื่นๆ
๒) คณะผู้ประเมินประชุมปรึ กษาหารื อ กาหนดประเด็นและรายการข้ อมูลที่จะต้ องตรวจสอบ
ระหว่างการตรวจเยี่ยมว่าจะต้ องรวบรวมข้ อมูลอะไรบ้ าง จากแหล่งใด ด้ วยวิธีการอย่างไร ทังนี
้ ้เพื่อให้ มี
หลักฐานครบถ้ วน
เพียงพอในการสรุปผลการประเมินอย่างถูกต้ องชัดเจน
๓) หลังจากนัน้ คณะผู้ประเมินภายในร่ วมกันวางแผนการตรวจเยี่ยมและแผนการประเมิน
กาหนด
ตารางการปฏิบตั ิงาน และมอบหมายภาระงานให้ ผ้ ูประเมินภายในในแต่ละคนให้ ชัดเจน โดยขอให้
วิทยาลัยช่วยเตรี ยมสถานที่ในวิทยาลัยที่คณะผู้ประเมินภายในจะสามารถทางานและมีโอกาสประชุม
ปรึ กษาหารื อกันอย่างเป็ นอิสระและไม่รบกวนผู้อื่นในระหว่างการตรวจเยี่ยม รวมทัง้ จัดเตรี ยมเอกสาร
ต่างๆ ทังในส่
้ วนที่ได้ แจ้ งไว้ ลว่ งหน้ า และส่วนที่อาจขอเพิ่มเติม ตลอดจนนัดหมายผู้เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้บริ หาร
คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ นักศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น เพื่อให้ คณะผู้ประเมินภายในเก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยการสอบถาม สัมภาษณ์ตามกาหนดการในตารางการปฏิบตั ิงานของคณะผู้ประเมิน
ภายใน

ระหว่ างการตรวจเยีย่ มวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ ๒

ผูป้ ระเมินตรวจเยีย่ ม
วิทยาลัย (๒ วัน)

ประชุมชี้แจงแก่
บุคลากรของวิทยาลัย

วิเคราะห์
สรุ ปผลการประเมิน

ดาเนินการ
- สังเกต
- สัมภาษณ์
- ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานข้อมูล

นาเสนอข้อสังเกตต่อผูบ้ ริ หาร
๓๖

๑. คณะผู้ประเมินภายในเดินทางไปยังวิทยาลัยตามกาหนดวัน เวลา ที่ได้ นดั หมายกับวิทยาลัย
ไว้ ซึง่ กาหนดเวลาการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยหนึง่ กาหนด ๒ วัน
๒. เมื่อเดินทางไปถึงวิทยาลัยในวันแรก ให้ มีการประชุมชี ้แจงแก่คณะผู้บริ หารและบุคลากรของ
สถาบัน เพื่อให้ รับทราบกระบวนการและวัตถุประสงค์ในการประเมิน /ตรวจเยี่ยม ซึง่ มุ่งเน้ นการร่ วมมือกัน
ในการพัฒนาปรับปรุ งสถาบัน และสร้ างความคุ้นเคยระหว่างคณะผู้ประเมินกับผู้บริ หารและบุคลากร
วิทยาลัย รวมทังเพื
้ ่อแจ้ งให้ ทราบเกี่ยวกับแผนและตารางการปฏิบตั ิงานของคณะผู้ประเมินภายใน และ
การปฏิบัติตนของวิทยาลัยระหว่างการตรวจเยี่ยม การพูดคุยในการประชุมอาจเป็ นลักษณะที่ไม่เป็ น
ทางการ (Informal) และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซักถามเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจตรงกันและร่วมมือซึง่
กันและกัน
๓. ระหว่างการตรวจเยี่ยม คณะผู้ประเมินภายในจะทาการประเมินคุณภาพวิทยาลัยตาม
ขอบข่ายและประเด็นที่ได้ กาหนดไว้
การตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลจากเอกสารต่างๆตามที่วทิ ยาลัย
ส่งให้ สถาบันพระบรมราชชนก รวมทังหลั
้ กฐานอื่นๆ ที่สะท้ อนสภาพความเป็ นจริ งอื่นๆของวิทยาลัย การ
รวบรวมข้ อมูลหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการประเมินคุณภาพภายในอาจใช้ วิธีการที่หลากหลาย ทัง้ การสุ่ม
ตัวอย่าง การสังเกตการเรี ยนการสอน การสัมภาษณ์พดู คุยกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง เช่น กรรมการวิทยาลัย
ผู้บริ หาร คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้แทนชุมชน ผู้แทนแหล่งฝึ ก เป็ นต้ น
๔. เมื่อได้ ข้อมูลครบถ้ วนแล้ ว คณะผู้ประเมินภายในจะนาข้ อค้ นพบหรื อข้ อมูลที่ได้ ทงหมดมา
ั้
อภิปรายร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์สรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้ อเสนอแนะ
๕. นาเสนอข้ อสังเกตต่อผู้บริ หาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยด้ วยวาจา เพื่อรับ
ฟั งความคิดเห็นและตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลต่างๆ
และให้ โอกาสวิทยาลัยชีแ้ จงในกรณีที่
วิทยาลัยเห็นว่าข้ อสังเกตยังไม่ถกู ต้ อง ไม่ชดั เจน หรื อไม่ครอบคลุมบางประเด็น
การนาผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การประเมินคุณภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยยึดตามตัวป้อน กระบวนการ และผลลัพธ์ ทาให้
วิทยาลัยที่ได้ รับการประเมิน ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ระดับขีดความสามารถ และศักยภาพของวิทยาลัย
นันๆ
้ วิทยาลัยจะได้ นา
ผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ สาเร็จตามเป้าหมายหรื อแผนที่กาหนดไว้ และปรับปรุ ง
แก้ ไขจุดอ่อน พัฒนาจุดแข็ง ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม เปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรทุกคนในองค์กรได้ มี
ส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาองค์กรให้ ดียิ่งขึ ้น
อันจะนาไปสู่กระบวนการพิจารณา
๓๗

แต่งตังผู
้ ้ ที่เหมาะสมในการดารงตาแหน่งสูงขึ ้น
การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการจัดทา
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพตามภารกิจของสถาบัน
ผลการประเมินมีประโยชน์ตอ่ กลุม่ เป้าหมายต่อไปนี ้คือ
๑. ผู้บงั คับบัญชา หรื อผู้บริ หาร
๒. อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกฝ่ าย
๓. องค์กร หรื อสถาบันในการบริ หารจัดการ
๔. ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
การนาผลการประเมินไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพ เมื่อดาเนินการประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานตาม
กระบวนการในแต่ละองค์ประกอบ และดัชนีคณ
ุ ภาพแล้ วก็ถึงขันตอนที
้
่จะนาผลการประเมินไปใช้ ในการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบัน และที่สาคัญควรนาไปพิจารณาในเรื่ องต่อไปนี ้
๑. การพัฒนาคุณภาพการผลิต การวิจยั การบริ การวิชาการ และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง
๒. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร
๓. การพิจารณาการขึ ้นค่าจ้ างเงินเดือน และการเลื่อนตาแหน่ง
๔. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ตอ่ งาน

๓๘

บทที่ ๓
องค์ ประกอบคุณภาพ ตัวบ่ งชี ้ และเกณฑ์ การประเมิน
คาชีแ้ จงอื่นๆในการนาตัวบ่ งชีไ้ ปใช้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๑) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันแต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้ องใช้ ตวั
บ่งชี ้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ
๒) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา หรื อหน่วยงานเทียบเท่ าและหน่วย
งานที่มีการเรี ยนการสอนให้ สถาบันพิจารณาตัวบ่ งชีท้ ี่จะนาไปใช้ ให้ สอดคล้ องกับบริ บท โครงสร้ าง และ
ระบบการบริ หาร และปรับข้ อความในตัวบ่งชี ้และเกณฑ์ มาตรฐานให้ สอดคล้ องกับระดับของหน่วยงานที่
รับการประเมิน เช่น ตัวบ่งชีท้ ี่ ๗.๑ การประเมินสภาสถาบันและผู้บริ หารของสถาบันอาจปรั บเป็ นการ
ประเมินกรรมการประจาหลักสูตรและผู้บริ หารหลักสูตร เป็ นต้ น
๓) การประเมินทุกตัวบ่งชี ้เป็ นการประเมินในรอบปี การศึกษา ยกเว้ นตัวบ่งชี ้ที่ ๑.๑ ตัวบ่งชี ้ที่
๔.๓ และตัวบ่งชี ้ที่ ๘.๑ สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปี งบประมาณก็ได้ ในกรณีเช่นนันจะต้
้
องระบุให้
ชัดเจนและต้ องประเมิ นในรอบปี งบประมาณอย่างต่อเนื่ อง โดยใช้ พ.ศ.ของปี งบประมาณที่ ตรงกับปี
การศึกษาที่ประเมิน สาหรับตัวบ่งชี ้ของสมศ. ให้ ใช้ รอบปี ตามที่ สมศ. กาหนด
๔) อาจารย์ ป ระจ า หมายถึง ข้ าราชการ พนัก งาน และบุค ลากรที่ มี สัญ ญาจ้ า งกับ
สถาบันอุดมศึกษาทังปี
้ การศึกษา ซึง่ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
นั ก วิ จั ย ประจ า หมายถึ ง ข้ าราชการ หรื อ พนั ก งาน หรื อ บุ ค ลากรที่ มี สั ญ ญาจ้ างกั บ
สถาบันอุดมศึกษาทังปี
้ การศึกษา ที่มีตาแหน่งเป็ นเจ้ าหน้ าที่วิจยั หรื อนักวิจยั
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา ให้ นบั ระยะเวลาการทางาน ดังนี ้
๙-๑๒ เดือน
คิดเป็ น ๑ คน
๖ เดือนขึ ้นไปแต่ไม่ถงึ ๙ เดือน
คิดเป็ น ๐.๕ คน
น้ อยกว่า ๖ เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
นิยามศัพท์ ท่ ีใช้ ในตัวบ่ งชี ้
กระบวนการเรี ยนรู้ ท่ ีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรี ยนสาคัญที่สดุ เป็ นก
ระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ ได้ ด้วยตนเอง หรื อรวมทังมี
้
การฝึ กและปฏิบตั ิในสภาพจริ งของการทางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรี ยนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการ
จัดกิจกรรมและกระบวนการให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้ างสรรค์สิ่งต่างๆ
๓๙

นอกจากนีต้ ้ องส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
สะท้ อนจากการที่นกั ศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชา หรื อเลือกทาโครงงานหรื อชิ ้นงานในหัวข้ อที่สนใจใน
ขอบเขตเนื ้อหาของวิชานันๆ
้
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึง่ มุ่งพัฒนา
ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึ กษาไทยหลายรู ปแบบ ตัว
อย่างเช่น
๑) การเรี ยนรู้ จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
๒) การเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล (Individual Study)
๓) การเรี ยนรู้แบบสรรค์นิยม (Constructivism)
๔) การเรี ยนรู้แบบแสวงหาความรู้ ได้ ด้วยตนเอง (Self-Study)
๕) การเรี ยนรู้จากการทางาน (Work-based Learning)
๖) การเรี ยนรู้ที่เน้ นการวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้ (Research–based Learning)
๗) การเรี ยนรู้ที่ใช้ วิธีสร้ างผลงานจากการตกผลึกทางปั ญญา (Crystal-based Approach)
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรั พยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่ อสนับสนุนเป้ าประสงค์ ที่สาคัญของสถาบัน
(organization-wide goal)การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็ นมากกว่ าความสอดคล้ องไปในแนวทาง
เดี ยวกัน (alignment) ซึ่ง การด าเนิ น การของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบภายใน ระบบการจัด การ ผลการ
ดาเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเป็ นหนึง่ เดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่ ผลงานวิจัยในที่ประชุ มวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ได้ รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่ องจากการ
ประชุม(Proceedings) โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ท ารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจั ด ประชุ ม
ประกอบด้ วย ศาสตราจารย์ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่
ยอมรับในสาขาวิชานันๆ
้ จากนอกสถาบันเจ้ าภาพอย่างน้ อยร้ อยละ ๒๕ และมีผ้ ปู ระเมินบทความที่เป็ นผู้
เชี่ยวชาญในสาขานันจากนอกสถาบั
้
นของเจ้ าของบทความ
การเผยแพร่ ผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจยั ในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้ รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้ วย
ศาสตราจารย์หรื อผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชา
๔๐

นันๆ
้ จากต่างประเทศอย่างน้ อย ร้ อยละ ๒๕ และมีผ้ ปู ระเมินบทความที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญในสาขานันจาก
้
ต่างประเทศ
การให้ บ ริ ก ารทางวิช าการแก่ สั ง คม หมายถึง กิ จ กรรมหรื อ โครงการให้ บริ ก ารแก่ สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรื อเป็ นการให้ บริ การที่จดั ในสถาบันการศึกษาโดยมีบคุ คลภายนอกเข้ ามาใช้ บริ การ
การให้ อานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้ อานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ
ปฏิบตั ิแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน ซึง่ เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่ มี ระเบียบแบบแผนในการค้ นหาคาตอบของปั ญหา หรื อการเสาะ
แสวงหาความรู้ ใหม่ ตลอดจนถึง การประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ที่ ผ่ า นกระบวนการศึก ษา ค้ นคว้ า หรื อ ทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้ อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็ นระบบ
งานวิจัยที่ ไ ด้ รั บการตี พิมพ์ ในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ ได้ รับการตีพิม พ์ ใ น
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้ อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
หรื อวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ เป็ นวารสารระดับชาติ
รวมทังการเผยแพร่
้
ผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
งานวิจยั ที่ได้ รับการตีพมิ พ์ ในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยั ที่ไ ด้ รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลสากล เช่น ฐานข้ อมูล ISI Web of Science (Science
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรื อ
ฐานข้ อมูล Scopus หรื อในฐานข้ อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์ นนๆ
ั ้ หรื อวารสาร วิชาการที่ยอมรับ
โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ เป็ นวารสารระดับนานาชาติ รวมทัง้ การเผยแพร่
ผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
งานสร้ างสรรค์ หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชา
ทางศิล ปะ ตามการจัดกลุ่ม ศิล ปะของอาเซีย น ได้ แก่ ทัศนศิล ป์ (Visual Arts) ศิล ปะการแสดง
(Performing Arts) และวรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard
Classification Eduction) ได้ แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิ มพ์ คณะ
มัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
โดยเป็ นผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิด แนวทางการทดลอง เพื่อให้ เกิดผลงานในมิติใหม่ หรื อเป็ นการ
พัฒนาจากแนวคิดการสร้ างสรรค์เดิม เพื่อเป็ นต้ นแบบหรื อความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ ทางสิล ปะ
งานสร้ างสรรค์ยงั ครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ์ และงานออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคณ
ุ ค่าและ
คุณประโยชน์เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรื อ ผลงานวิชาการ (ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นงานวิจยั ) ที่มีการศึกษา
๔๑

ค้ นคว้ าที่แสดงออกทางศิลปะหรื อดนตรี อนั เป็ นที่ยอมรับ
งานสร้ างสรรค์ ท่ ีเผยแพร่ ในระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอผลงาน ศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ ผลงาน
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ ที่เป็ นผลงานวิชาการสู่สาธารณะหรื อกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการการ
นาเสนอในระดับชาติอย่างเป็ นระบบและเป็ นวิธีการที่ยอมรั บในวงวิชาชีพ หรื อได้ รับการสนับสนุนจาก
องค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้ องและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ
งานสร้ างสรรค์ ท่ ีเผยแพร่ ระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอผลงาน ศิลปะแขนงต่างๆอาทิผลงาน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ ที่เป็ นผลงานวิชาการสูส่ าธารณะและ/หรื อกลุม่ เป้าหมาย โดยมีการจัดการการ
นาเสนอในระดับนานาชาติ อย่างเป็ นระบบและเป็ นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรื อได้ รับการสนับสนุน
จากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้ องและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
แหล่ งเผยแพร่ ท่ ีมีคุณภาพ หมายถึง สถานที่สาหรับการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการหรื อจัดการ
แสดงซึ่งเป็ นการนาเสนอผลงานจากงานสร้ างสรรค์ สู่สาธารณะหรื อกลุ่มเป้าหมาย โดยประกอบด้ วย
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพ ดังต่อไปนี ้
๑. ต้ องเป็ นหอศิลป์ระดับสถาบันการศึกษา
๒. หอศิลป์ขององค์กรหรื อสมาคมจะต้ องเป็ นสถานที่จัดการแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมี
คณะกรรมการบริ หารจัดการหอศิลป์ เพื่อดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
๓. แหล่งเผยแพร่ ระดับนานาชาติต้องได้ รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรื อ
เป็ นโครงการความร่วมมือทางศิลปะระหว่างประเทศ
๔. มีคณะกรรมการพิจารณาการกลัน่ กรองคัดเลือกงานศิลปะหรื อการจัดแสดงผลงาน โดยมี
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการที่ ส อดคล้ องกับ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ประกอบด้ ว ย ศิ ล ปิ นระดับ ชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่ได้ รับการยอมรับในวงวิชาการ
๕. ศิลปะที่ไม่ต้องการแสดงที่หอศิลป์ จะต้ องมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล
โดยผลงานที่จดั แสดงต้ องได้ รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการ หรื อหลักฐานที่แสดงกิจกรรม
การดาเนินการอย่างเป็ นระบบและมีคุณภาพ ของการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การแสดงพืน้ บ้ าน
ดนตรี ดุริยางค์ศิลป์ และนาฏศิลป์นอกสถานที่ (Street Performance) เป็ นต้ น
งานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ ท่ ีน ามาใช้ ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ ที่ ได้ นามาใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในโครงการ โครงการวิจยั และรายงานการวิจยั อย่างถูกต้ อง สามารถ
นาไปสู่การแก้ ปัญหาได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ กบั กลุ่มเป้าหมาย

๔๒

โดยมี ห ลัก ฐานปรากฏอย่ า งชัด เจนถึ ง การน าไปใช้ จ นก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง อย่ า งชั ด เจนตาม
วัตถุประสงค์ และ/หรื อได้ การรับรองการใช้ ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ประเภทของการใช้ ประโยชน์จากงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ ที่สามารถนาไปสู่การแก้ ปัญหาได้
อย่างเป็ นรูปธรรม มีดงั นี ้
๑. การใช้ ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจยั ที่นาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ แก่สาธารณชนใน
เรื่ องต่างๆทีทาให้ คณ
ุ ภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ ้น ได้ แก่การใช้ ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้ าน
การบริ หารจัดการสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้ านการส่งเสริ มประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด้ านศิลปะและวัฒนธรรม ด้ านวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้ น
๒. การใช้ ประโยชน์ ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ ประโยชน์ จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนาไป
ประกอบเป็ นข้ อมูลการประกาศใช้ กฎหมาย หรื อกาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ ต่างๆ โดยองค์กร หรื อ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็ นต้ น
๓. การใช้ ประโยชน์ ในเชิ งพาณิ ชย์ เช่น งานวิจัย หรื องานสร้ างสรรค์ ที่ นาไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรื อผลิตภัณฑ์ซงึ่ ก่อให้ เกิดรายได้ หรื อนาไปสูก่ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็ นต้ น
๔. การใช้ ประโยชน์ ทางอ้ อมของงานสร้ างสรรค์ ซึ่งเป็ นการสร้ างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้ เกิดสุนทรี ยภาพ สร้ างความสุข เช่น งานศิลปะที่นาไปใช้ ในโรงพยาบาล ซึง่ ได้ มีการศึกษาและการ
ประเมินไว้
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องในการรั บรองการนางานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ มาใช้ ประโยชน์ หมายถึง
หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รภายนอกสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ที่ มี ก ารน า งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ างสรรค์ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาไปใช้ ก่อให้ เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็ นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ ผล
ของการนางานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์
ผลงานวิชาการที่ได้ รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตารา หรื อหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการ
กลัน่ กรองและได้ รับการรับรองคุณภาพแล้ ว ตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. เรื่ องหลักเกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการหรื อเทียบเท่า
ผลงานทางวิชาการที่เป็ นบทความวิชาการ (Academic Papers) ตารา (Textbook) หรื อหนังสือ
(Books) ต้ องเป็ นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรี ย บเรี ยงอย่างเป็ นระบบ มีข้อความรู้ ที่
สะท้ อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้ จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรื อ การ
วิจัย โดยจัดทาในรู ปของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในสารสารวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพซึ่งมี
ผู้ตรวจอ่าน
๔๓

- ตารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรี ยบเรี ยงอย่างเป็ นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนอง
เนื อ้ หาทัง้ หมดของรายวิ ช าหรื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ง ของวิ ช าหรื อ หลัก สูต รก็ ไ ด้ โดยมี ก าร
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้ ที่ เกี่ ยวข้ อง และสะท้ อนให้ เห็นความสามารถในการ
ถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ ้นเพื่อเผยแพร่ ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรื อ
ผู้อ่ า นทั่ว ไป โดยไม่ จ าเป็ นต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของหลัก สูต รหรื อ ต้ อ งน ามา
ประกอบการเรี ยนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทัง้ นีจ้ ะต้ องเป็ นเอกสารที่ เรี ยบเรี ยงขึน้
อย่างมี เอกภาพ มี รากฐานทางวิชาการที่ มั่นคงและให้ ทัศนะของผู้เขียนที่ ส ร้ างเสริ ม
ปั ญญาความคิด และสร้ างความแข็งแกร่ งทางวิชาการให้ แก่สาขาวิชานัน้ ๆ และ/หรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
จรรยาบรรณนักวิจยั หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ิของนักวิจยั ทัว่ ไป เพื่อให้ การดาเนินงาน
วิจยั ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของจริ ยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
ค้ นคว้ าให้ เป็ นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภมู ิของนักวิจยั ดังนี ้
๑) นักวิจยั ต้ องซื่อสัตย์และมีคณ
ุ ธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
๒) นักวิจัยต้ องตระหนักถึงพันธกรณี ในการทาวิจัยตามข้ อตกลงที่ทาไว้ กับหน่วยงานที่
สนับสนุนการวิจยั และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
๓) นักวิจยั ต้ องมีพื ้นฐานความรู้ ในสาขาวิชาการที่ทาวิจยั
๔) นักวิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศกึ ษาวิจยั ไม่วา่ จะเป็ นสิ่งมีชีวิตหรื อไม่มีชีวิต
๕) นักวิจยั ต้ องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้ เป็ นตัวอย่างในการวิจยั
๖) นักวิจยั ต้ องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขันตอนของการท
้
าวิจยั
๗) นักวิจยั พึงนาผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ในทางที่ชอบ
๘) นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
๙) นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากรสายสนั บสนุ น หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบตั ิเพื่อรักษา ส่งเสริ มเกียรติคณ
ุ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน ตามที่ ส ภามหาวิท ยาลัย กาหนด โดยอาจใช้ กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุด มศึกษา โดยต้ องยึดมัน่ ในหลักการ ๖ ประการ คือ ๑) ยึด
มั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้ อง ๒) ซื่อสัตย์ สุจริ ตและรั บผิดชอบ ๓) ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความโปร่ งใสและ
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สามารถตรวจสอบได้ ๔) ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยไม่เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๖)
ไม่ใช้ อานาจครอบงาผิดทานองค์ลองธรรมต่อนักศึกษา และต้ องครอบคลุมจรรยาบรรณ๑๐ ประการ คือ
๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง ๒) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ๓) จรรยาบรรณต่อการปฏิบตั ิงาน ๔) จรรยาบรรณ
ต่อหน่วยงาน ๕) จรรยาบรรณต่อผู้บงั คับบัญชา ๖) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชา ๗) จรรยาบรรณต่อ
ผู้ร่ ว มงาน ๘) จรรยาบรรณต่ อ นั ก ศึ ก ษาและผู้ รั บ บริ ก าร ๙) จรรยาบรรณต่ อ ประชาชน และ๑๐)
จรรยาบรรณต่อสังคม
นักวิจยั ประจา หมายถึง ข้ าราชการ หรื อพนักงาน หรื อบุคลากรที่มีสญ
ั ญาจ้ างกับสถาบันอุดมศึกษาทังปี
้
การศึกษา ที่มีตาแหน่งเป็ นเจ้ าหน้ าที่วิจยั หรื อนักวิจยั
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรี ยนตามเกณฑ์จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี ้
ระบบทวิ ภ าค - ส าหรั บ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี : ลงทะเบี ย น ๓๖ หน่ ว ยกิ ต ต่ อ ปี
การศึกษา(๑๘ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทังโครงการปกติ
้
และโครงการภาคพิเศษ :
ลงทะเบียน ๒๔ หน่วยกิต ต่อปี การศึกษา (๑๒ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค - ส าหรั บ นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี : ลงทะเบี ย น ๔๕ หน่ ว ยกิ ต ต่ อ ปี
การศึกษา(๑๕ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
สาหรั บนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน ๓๐ หน่วยกิ ตต่อปี
การศึกษา (๑๐ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
ขันตอนการค
้
านวณค่า FTES มีดงั นี ้
๑) คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึง่ ก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่าง
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิ ดสอนทุกรายวิชาตลอดปี การศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสตู รการคานวณ ดังนี ้
SCH = ∑ nici
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
Ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
๒) คานวณค่า FTES โดยใช้ สตู รคานวณดังนี ้
FTES =
SCH
จานวนหน่วยกิตต่อปี การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริ ญญานัน้ ๆ
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นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรี ยนในช่วงเวลาราชการ หรื อนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้ มี
การคานวณเป็ นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นการพิเศษ
นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรี ยนในช่ วงเวลาราชการ หรื อนอกเวลาราชการโดยสถาบัน
มิได้ นบั ว่าการสอนดังกล่าวเป็ นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรื อได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั การ
สอนของอาจารย์เป็ นการพิเศษ
แนวปฏิบัติท่ ีดี หมายถึง วิธีปฏิบตั ิ หรื อขัน้ ตอนการปฏิบตั ิที่ทาให้ องค์ การประสบความสาเร็ จ หรื อสู่
ความเป็ นเลิศตามเป้าหมาย เป็ นที่ยอมรั บในวงวิช าการหรื อวิชาชีพนัน้ ๆ มี หลักฐานของความสาเร็ จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุ ปวิธีปฏิบตั ิ หรื อขันตอนการปฏิ
้
บตั ิ ตลอดจนความรู้ และประสบการณ์ บันทึก
เป็ นเอกสาร เผยแพร่ ให้ หน่วยงานภายในหรื อภายนอกสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆที่ไดรับผลกระทบ หรื ออาจไดรับผลกระทบ
จากการด าเนิ น การและความส าเร็ จ ของสถาบัน ตัว อย่ า งของกลุ่ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย ที่ ส าคัญ เช่ น
นักศึกษา ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบตั ิงานคู่ความร่ วมมือทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
คณะกรรมการกากับดูแลสถาบันในด้ านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้ าง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์ การที่ทาหน้
าที่กากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์ การที่ให้ เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กาหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจน
ชุมชนในท้ องถิ่นและชุมชนวิชาการหรื อวิชาชีพ
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทัว่ ไปมักใช้ เวลา ๕ ป เป็ นแผนที่กาหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ ประกอบไปด้ วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค วัตถุประสงค ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน มีการกาหนดตัวบ่ งชี ค้ วามสาเร็ จของแต่ ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี เ้ พื่อวัดระดับ
ความสาเร็ จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์ มาจัดทาแผนดาเนิ นงานหรื อ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสันที
้ ่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน ๑ ปี เป็ นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ลงสู่ภาคปฎิบตั ิ เพื่อให้ เกิดการดาเนินงานจริ งตามกลยุทธ์ ประกอบด้ วย โครงการ
หรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การในปี นัน้ ๆ เพื่ อ ให้ บรรลุเ ป้ าหมายตามแผนกลยุท ธ์ ตัว บ่ ง ชี ้
ความสาเร็จของโครงการหรื อกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี ้เหล่านัน้ รวมทังมี
้ การระบุผ้ ูรับผิดชอบหลัก
หรื อหัวหน้ าโครงการ งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ ในการดาเนิน
โครงการที่ชดั เจน
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ระบบ หมายถึง ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้ องทาอะไรบ้ างเพื่อให้ ได้ ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานจะต้ องปรากฏให้ ทราบโดยทัว่ กันไม่ว่าจะอยู่ในรู ปของเอกสารหรื อ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรื อโดยวิธีการอื่นๆ องค์ ประกอบของระบบ ประกอบด้ วย ปั จจัยนาเข้ า กระบวนการ
ผลผลิตและข้ อมูลป้อนกลับ ซึง่ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาใหระบบมีการขับเคลื่อนหรื อดาเนินอยู่ได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจั ด
องค์การ หน่วยงาน หรื อกลุม่ บุคคลเป็ นผู้ดาเนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทาหน้ าที่ในการรวบรวมข้ อมูลเข้ ามาทาการประมวลผลรวมทัง้ การ
วิเคราะห์เพื่อจัดทาเป็ นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และนาส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้ รับสารสนเทศเพื่อใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน การบริ หาร หรื อการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ ต่างๆ เป็ นเครื่ องมือสนับสนุน
การทางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์ การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้ หลาย
ระบบ ทังนี
้ ้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้ านในการทางานที่แตกต่างกันออกไป
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรั บโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้ เป็ นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่ โดยสานักงานฯ
หรื อวารสารวิชาการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้ อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
วารสารระดั บ นานาชาติ หมายถึง วารสารวิช าการ(Journal) ที่ ปรากฏในฐานข้ อ มูล สากล เช่ น
ฐานข้ อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art
and Humanities Citation Index) หรื อฐานข้ อมูล Scopus หรื อในฐานข้ อมูลสากลอื่น ๆ ที่เป็ นที่ยอมรับ
ในศาสตร์ นนั ้ ๆ หรื อวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ เป็ น
วารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่ โดยสานักงานฯ
หน่ วยงานหรื อองค์ กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรื อเทียบเท่ าขึ ้นไป หรื อ
รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์การมหาชน หรื อองค์กรกลางระดับชาติทงภาครั
ั้
ฐและเอกชน
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริ หาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่ างๆ ให้
เป็ นไปในครรลองธรรม นอกจากนี ้ ยังหมายถึงการบริ หารจัดการที่ดี ซึง่ สามารถนาไปใช้ ได้ ทังภาครั
้
ฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ ในการบริ หารงานนี ้มีความหมายอย่ างกว้ างขวาง กล่าวคือ หาได้ มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านัน้ แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรมและความถูกต้ อง ชอบธรรมทังปวง
้ ซึง่
วิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบตั ิ อาทิ ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์
การภายนอก เป็ นต้ น
๔๗

หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นามาปรับใช้ ในภาครัฐมี ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี ้
๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบตั ิราชการที่บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ า
หมายของแผนการปฏิบตั ิราชการตามที่ได้ รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรื อหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ ายคลึงกันและมีผลการปฏิบตั ิงานในระดับชันน
้ าของประเทศ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้ องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ ที่
ชัดเจน มี กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็ นมาตรฐาน รวมถึงมี การติดตามประเมิ นผลและ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริ หารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบตั ิงานโดยใช้ เทคนิคและเครื่ องมือการบริ หารจัดการที่เหมาะสมให้ องค์การ
สามารถใช้ ทรั พ ยากรทัง้ ด้ านต้ นทุน แรงงานและระยะเวลาให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด ต่อการพัฒ นาขี ด
ความสามารถในการปฏิบตั ิราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุม่
๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้ บริ การที่สามารถดาเนินการได้ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้ างความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรื อความ
ต้ องการของประชาชนผู้รับบริ การ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนันควรอยู
้
่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทังการแสดงถึ
้
งความสานึกในการรับผิดชอบต่อปั ญหาสาธารณะ
๕) หลักความโปร่ งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิ ดเผยอย่ างตรงไปตรงมา ชี ้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ ามตามกฎหมายได้ อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทกุ ขันตอนในการด
้
าเนินกิจกรรมหรื อกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
๖) หลักการมีสว่ นร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียทุกกลุม่ มีโอกาสได้ เข้ าร่วมในการรับรู้ เรี ยนรู้ ทาความเข้ าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปั ญหาหรื อ
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้ อง ร่ วมคิดแนวทาง ร่ วมการแก่ไขปั ญหา ร่ วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่ วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
๗) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่ วนกลางให้ แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริ หารส่วนท้ องถิ่น)
๔๘

และภาคประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจและการดาเนินการให้ แก่บคุ ลากร โดยมุ่งเน้ นการสร้ างความพึงพอใจในการให้ บริ การต่อผู้รับ
บริ การและผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียการปรับปรุ งกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของ
ส่วนราชการ
๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้ อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับในการ
บริ หารราชการด้ วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และคานึงถึงสิทธิเสรี ภาพของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
๙) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้ รับการปฏิบตั ิและได้ รับบริ การอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้ าน ชายหรื อหญิง ถิ่นกาเนิด เชื ้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรื อสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิ จและสังคม ความเชื่ อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึ กอบรม และอื่นๆ
๑๐) หลักมุ่งเน้ นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้ อตกลงทัว่ ไปภายในกลุ่มผู้
มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นข้ อตกลงที่เกิดจากการใช้ กระบวนการเพื่อหาข้ อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล
ที่ได้ รับประโยชน์ และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงซึง่ ต้ องไม่มีข้อคัดค้ านที่ยุติ
ไม่ได้ ในประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็ นต้ องหมายความว่าเป็ นความเห็นพ้ องโดยเอกฉันท์
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ ทงั ้ หมดที่ผ้ เู รี ยนต้ องศึกษาเพื่อให้ ได้ รับการ
รับรองจากสภาหรื อองค์กรวิชาชีพที่กาหนดตามกฎหมาย
อาจารย์ ประจา หมายถึง ข้ าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสญ
ั ญาจ้ างกับสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ปี
การศึกษา ซึง่ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบ่ งชีพ้ ืน้ ฐาน หมายถึง ตัวบ่งชี ้ที่ประเมินภายใต้ ภารกิจของสถาศึกษา โดยกาหนดตัวบ่งชี ้ และเกณฑ์
การประเมินบนพื ้นฐานที่ทกุ สถานศึกษา ต้ องมีและปฏิบตั ิได้ ซึง่ สามารถชี ้ผลลัพธ์หรื อผลกระทบได้ ดี และ
มี ความเชื่ อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็ นตัวบ่งชี ท้ ี่ พัฒนามาจากรอบแรกและรอบสอง
ประกอบด้ วย ๑๕ ตัวบ่งชี ้ ทังตั
้ วบ่งชี ้ที่ ๑ ถึง ๑๑ เป็ นตัวบ่งชี ้ตามพันธิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบ่ งชีอ้ ัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี ้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตังสถานศึ
้
กษา รวมถึงความสาเร็จตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละ
สถานศึกษา โดยได้ รับการอนุมตั ิจากสภาสถาบันและต้ นสังกัด ตัวบ่งชี ้อัตลักษณ์ประกอบด้ วย ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๖
และ ๑๗
ตัวบ่ งชีม้ าตรการส่ งเสริ ม หมายถึง ตัวบ่งชีท้ ี่ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเป็ นผู้
กาหนดแนวทางพัฒนาเพื่ อร่ วมกันชี แ้ นะ ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาสังคมตามนโยบายของรั ฐ ซึ่งสามารถ
๔๙

ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปั ญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็ นผู้ชีน้ าสังคมและ
แก้ ปั ญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี น้ าเรื่ องต่างๆ เช่ น การส่งเสริ มและสื บสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ความรักชาติ การบารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริ ย์ สุขภาพ ค่านิยมและ จิต
สาธารณะ ความคิดสร้ างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สงู อายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้ อมรับการเป็ น
สมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้ อม อุบตั ิภยั สิ่งเสพติด ความฟุ่ มเฟื อย การแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง
สร้ างสังคมสันติสุข และความปรองดอง ตลอดจนการน้ อมนาหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงให้ เป็ น
สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ฯลฯ (เลือกดาเนินการ ๒ เรื่ อง) ตัวบ่งชี ้มาตรการส่งเสริ ม คือ ตัวบ่งชี ้ที่ ๑๘
การนับจานวนบทความจากผลงานวิจยั หรื อผลงานสร้ างสรรค์ ท่ ีตีพมิ พ์ หรื อเผยแพร่ บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์ที่สามารถนามานับได้ มีเฉพาะ Article หรื อ Conference หรื อ Review
เท่านัน้ ส่วนบทความจากผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนันสามารถน
้
ามา
นับได้ เฉพาะที่เป็ นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ให้ นบั บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรื อผลงานสร้ างสรรค์ที่เผยแพร่ ของอาจารย์ประจา
และนักวิจยั ประจาทังหมด
้
(นับรวมของผู้ลาศึกษาต่อ) ตามปี ปฏิทิน ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจยั ที่
ตีพิมพ์หรื อผลงานสร้ างสรรค์ที่เผยแพร่ เป็ นผลงานเดิมแต่นาไปตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ มากกว่า ๑ ครัง้ ให้ นบั
ได้ เพียง ๑ ผลงาน ทังนี
้ ้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจยั หรื อผลงานสร้ างสรรค์ได้ ตีพิมพ์ /ดาเนินการไป
แล้ ว หรื อได้ รับตอบรับอย่างเป็ นทางการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ มีการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ แล้ วเท่านัน้
การนับจานวนผลงานวิจัยหรื อผลงานสร้ างสรรค์ ท่ ีนาไปประโยชน์ ให้ นบั จากวันที่นาผลงานวิจยั หรื อ
งานสร้ างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (นับรวมของผู้ลาศึกษาต่อ ) มาใช้ และเกิดผลอย่าง
ชัดเจน ตามปี ปฏิทิน ในกรณีที่งานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์มีการนาไปใช้ ประโยชน์มากกว่า ๑ ครัง้ ให้ นับ
การใช้ ประโยชน์ได้ เพียงครัง้ เดียว ยกเว้ นในกรณีที่มีการใช้ ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามมิติของ
การใช้ ประโยชน์ที่ไม่ซ ้ากัน
การนับจานวนผลงานทางวิชาการที่รับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา (นับรวม
ของผู้ลาศึกษาต่อ) โดยเป็ นผลงานที่ได้ รับการพิจารณาให้ ตีพิมพ์เผยแพร่ ในรู ปแบบของบทความวิชาการ
ในวารสารวิชาการทัง้ ในระดับชาติหรื อนานาชาติ หนังสือ หรื อตาราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณา
ต้ นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า ๑ ครัง้ ให้ นบั การ
ตีพิมพ์เพียงครัง้ เดียวต่องานวิชาการ ๑ เล่ม ไม่นบั ซ ้ากรณีที่ได้ รับการตีพิมพ์หลายครัง้ หรื อที่อยู่ระหว่าง
กระบวนการตีพิมพ์
ตัวบ่ งชีด้ ้ านคุณภาพบัณฑิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการรับนักศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติและ
จานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษา สอดคล้ องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ และสถาบัน
๕๐

ผลิตบัณฑิตได้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทัง้ ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้ านความรู้
ด้ านทัก ษะทางปั ญญา ด้ า นทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรั บผิ ดชอบ ด้ านทัก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาชีพ รวมทัง้ ได้ ตาม
คุณลักษณะที่เป็ นจุดเน้ นของสถาบัน กล่าวคือ เป็ นผู้ใช้ ภาษาได้ ดี ถูกต้ อง ประพฤติดี มีกริ ยามารยาทดี มี
รสนิยมดี คิดตรึกตรองได้ ถ่องแท้ เจริ ญงอกงามเพราะความใฝ่ รู้ และสามารถแปลความคิดเป็ นการกระทา
ได้ สาเร็จ เป็ นผู้เรื องปั ญญา มีความสามารถในการเรี ยนรู้ มีทกั ษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและ
นักวิชาชีพขันสู
้ ง มีทักษะในการวิจัย และมีจิตสานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและ
สังคมโลกตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ
ตัวบ่ งชีด้ ้ านงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินงานตามพันธกิจ
ด้ านการวิจัยอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิ ภาพ ซึ่งมีจุดเน้ นเฉพาะโดยมีการดาเนินการตามนโยบาย
แผนงาน งบประมาณ มี การบริ หารและการจัดการเพื่ อส่งเสริ มและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และ
บุคลากรให้ มีสมรรถนะในการทาวิจยั ส่งเสริ มและสร้ างเครื อข่ายการทาวิจยั กับหน่วยงานภายนอกสถาบัน
เพื่อให้ ได้ ผลงานวิจยั ผลงานประดิษฐ์ และงานสร้ างสรรค์ที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นนวัตกรรมที่นาไปสู่การสร้ างและ
พัฒนาบัณฑิตที่เรื องปั ญญา มีคณ
ุ ธรรมและความเชี่ยวชาญสูง การสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่เป็ น
การเปิ ดโลกทัศน์ใหม่และขยายพรหมแดนของความรู้และทรัพย์สินทางปั ญญาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในงานได้ จริ ง ทังการใช้
้
ประโยชน์เชิงวิชาการ การใช้ ประโยชน์เชิงสาธารณะ การใช้ ประโยชน์เชิงนโยบาย และ
การใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็ นต้ น
ถ้ าสถาบันอุดมศึกษาต้ องสร้ างความเข้ มข้ นเชิงวิชาการ สร้ างผลงานที่มีคณ
ุ ภาพสูง และสร้ างการ
ยอมรั บในแวดวงวิชาการ ดังนัน้ จึงควรเป็ นงานวิ จัยเชิ งวิ ชาการ สามารถนาผลงานวิจัยไปตีพิม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ หากเป็ นงานวิจยั และพัฒนาก็ต้องเป็ นงานวิจยั ที่สามารถนาผลไปใช้
ประโยชน์ได้ ตามความต้ องการของผู้ใช้ จริ ง รวมทังนั
้ กวิจัยสามารถเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้ ความรู้
ในการพัฒนา เป็ นการเรี ยนรู้ ที่สงั่ สมและถ่ายทอดไปสู่ผ้ อู ื่นได้ ประเด็นสาคัญก็คือไม่ว่างานวิจยั พืน้ ฐาน
หรื องานวิจยั ประยุกต์ก็ต้องเป็ นงานวิจยั แท้ คือการมีผลเป็ นการเรี ยนรู้ สัง่ สมองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้ นนๆ
ั ้ ได้ ผลงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์เป็ นปั จจัยสาคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ขีดความสามารถของคนไทย สนองยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ รวมทังการพั
้
ฒนาประเทศสู่สงั คมแห่ง
การเรี ยนรู้ สังคมความรู้ และสังคมแห่งภูมิปัญญา อันก่อให้ เกิดวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ และใฝ่ รู้ ตลอดชีวิต
และวัฒนธรรมการใช้ ความรู้ในการกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ
๕๑

ตัวบ่ งชีด้ ้ านการบริ การวิชาการแก่ สังคม หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการให้ บริ การวิชาการที่
ครอบคลุม กลุ่ม เป้าหมายที่ เฉพาะเจาะจงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจให้ บริ การโดยการใช้
ทรัพยากรของสถาบันหรื อใช้ ทรัพยากรร่ วมกันทังในระดั
้
บสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ อาทิ
การให้ คาปรึกษา การศึกษา วิจยั ค้ นคว้ า เพื่อแสวงหาคาตอบให้ กบั สังคม การฝึ กอบรมหลักสูตรระยะสัน้
ต่างๆ การจัดให้ มีการศึกษาต่อเนื่อง บริ การศิษย์ เก่าและประชาชนทั่ วไป การให้ บริ การทางวิชาการนี ้
สามารถจั ด ในรู ป แบบการให้ บริ การแบบให้ เปล่ า ด้ วยส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบของความเป็ น
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็ นที่พึ่งของสังคม หรื อเป็ นการให้ บริ การเชิงพาณิชย์ ที่ให้ ผลตอบแทนเป็ น
รายได้ หรื อเป็ นข้ อมูล ย้ อนกลับมาพัฒนาและปรั บปรุ งเพื่ อให้ เกิ ดองค์ ความรู้ ใหม่ การให้ บริ การทาง
วิชาการโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ใหม่ที่เป็ นประโยชน์ เป็ นที่พึ่งและแหล่งอ้ างอิงทาง
วิชาการ เสนอแนะทางที่เหมาะสม สอดคล้ อง อันก่อให้ เกิด ความมัน่ คง ความเข้ มแข็ง และการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริ มการมีบทบาททางวิชาการ และ
วิชาชีพในการตอบสนอง ชี ้นา และเตือนสติสงั คมของสถาบันอุดมศึกษาโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ
ตัวบ่ งชีด้ ้ านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการทานุบารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทงในระดั
ั้
บบุคคลและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในบทบาทเป็ นหน่วย
ส่งเสริ มวัฒนธรรมโดยเฉพาะในการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ศิลปะและวัฒนธรรมเป็ นส่วนหนึ่งของการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยตรงหรื อโดยอ้ อม เพื่อให้ นกั ศึกษาและบุคลากรของสถาบันได้ รับการปลูกฝั งให้ มี
ความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิด ความซาบซึง้ และมีสุนทรี ยะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถ
นาไปใช้ เป็ นเครื่ องจรรโลงความดีงามในการดารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา และเรี ยนรู้
วิ ธี ก ารจัด การวัฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ที่ ไ ม่ พึ ง ปรารถนาได้ สถาบัน มี ก ารก ากับ ดูแ ลและส่ง เสริ ม การ
ดาเนินงานด้ านนี อ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนยุทศาสตร์
การดาเนินงานด้ านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
ตัวบ่ งชีด้ ้ านการบริ หารและการพัฒนาสถาบัน หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริ หาร
และการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ และค่านิยมไปสู่การปฏิบตั ิอย่างมีเอกภาพ
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กาหนดไว้ โดยมีสภาสถาบันทาหน้ าที่กากับดูแลนโยบาย การ
ดาเนินงานตามแผน การบริ หารบุคคล การบริ หารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริ หารสวัสดิการที่จดั ให้
นักศึกษา และบุคลากรทุกคน รวมทังก
้ ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานให้ เป็ นไป
ตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่กาหนด มีการเผยแพร่ ผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน และ
การบริ หารและการจัดการของผู้บริ หารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบัน และภายนอกสถาบันภายใต้
๕๒

หลักธรรมาภิบาลที่ประกอบด้ วยหลักนิติธรรม คือ หลักคุณธรรมจริ ยธรรม หลักความชอบธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสว่ นร่วม หลักการตรวจสอบได้ และหลักความคุ้มค่า
การพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องแสดงความมีมาตรฐานและ
คุณภาพด้ วยการเป็ นประชาคมแห่งการสร้ างความรู้ และองค์การแห่งการเรี ยนรู้ ที่มีขีดความสามารถใน
การค้ นคว้ าวิจัยสร้ างความรู้ ใหม่ทงั ้ เพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อุดมศึกษาไทยยัง
ต้ องแสดงความเป็ นอุดมศึกษามหาชนที่มีคณ
ุ ภาพ นอกจากนี ้อุดมศึกษาไทยต้ องมีความเป็ นเลิศที่ใช้ การ
ได้ ในสังคมแห่งการตรวจสอบอย่างเข้ มข้ น เพื่อการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งจะนา
อุดมศึกษาไทยไปสู่อดุ มศึกษาสากลบนถนนนานาชาติ ดังนัน้ การประกันคุณภาพอุดมศึกษาจึงเป็ นการ
ประกันคุณภาพเพื่อความรู้สคู่ วามเป็ นเลิศ และการประกันคุณภาพเพื่อผู้เรี ยน หัวใจของระบบการประกัน
คุณภาพที่ดีคือ การใช้ ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพในการสร้ างประชาคมที่มีวฒ
ั นธรรมในการ
เรี ยนรู้ และตรวจสอบการทางานของตนเองเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอ ซึง่ จะนาไปสูก่ ารเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู้ที่
เป็ นพลวัต เปลี่ยนแปลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เผยแพร่ ข่าวสารทัว่ ทังสถาบั
้
น พร้ อมกับการมีการกาหนด
มาตรฐานการทางานทุกด้ านแบบมืออาชีพที่สามารถตรวจสอบการทางานได้ ทกุ ขันตอน
้
มีกลไกรับฟั งผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียทังภายในและภายนอกสถาบั
้
น เพื่อนาข้ อคิดความเห็นจากทุกฝ่ ายที่มีสว่ นร่วมมาใช้ ในการ
กากับแนวทางการประกันคุณภาพของสถาบัน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาพึงมีอิสระและเสรี ภาพ
ทางวิชาการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมของตนเอง และในขณะเดียวกันก็พึงให้ อิสระ
แก่หน่วยงานภายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละหน่วยงานด้ วย
ระบบประกันคุณภาพภายในโดยทัว่ ไป ประกอบด้ วย ระบบแรกคือ ระบบการพัฒนาคุณภาพซึ่ง
ประกอบด้ วยการกาหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพื่อคุณภาพและการ
จัดการกระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ระบบที่สองคือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเร่งรัดให้ การ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานคุณภาพที่กาหนด และระบบที่สามคือ ระบบการประเมินภายใน
และกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพ การประกันคุณภาพภายในเป็ นหน้ าที่ของสถาบันในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน โดยให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียและชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมและการสนับสนุนจากต้ น
สังกัด ทัง้ นี ้ การประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
ตัวบ่ งชีม้ าตรการส่ งเสริม หมายถึง ตัวบ่งชี ้ที่ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา
เป็ นผู้กาหนดแนวทางพัฒ นาเพื่ อ ร่ วมกัน แก้ ไ ขปั ญ หาสังคมตามนโยบายของรั ฐหรื อของประเทศ ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปั ญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็ นผู้ชี ้นา
๕๓

สังคมและแก้ ปัญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี น้ าเรื่ องต่า งๆ อาทิ การส่งเสริ มและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการรักชาติ การบารุ งศาสนาและ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย์ สุขภาพ
ค่านิยมและจิตสาธารณะ ความคิดสร้ างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สงู อายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การ
พร้ อมรับการเป็ นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้ อม อุบตั ิภยั สิ่งเสพติด ความฟุ่ มเฟื อย การ
แก้ ปัญหาความขัดแย้ ง สร้ างสังคมสันติสขุ และความปรองดอง ตลอดจนน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ เป็ นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ฯลฯ

๕๔

องค์ ประกอบที่ ๑ ปรั ชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้ นที่อาจแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงเป็ น
หน้ าที่ที่สถาบันจะกาหนดวิสยั ทัศน์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้ ชัดเจนและสอดคล้ องกับ
ปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้ นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ ามี ) ตลอดจน
สอดคล้ องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) และการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลก
ในกระบวนการกาหนดวิสยั ทัศน์ และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิ ดโอกาสให้ มีส่วนร่ วมของ
สมาชิกทุกกลุม่ ในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ ที่กาหนดแล้ วให้ รับทราบทัว่ กันทัง้
อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้ บริ การและสังคม
โดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๒. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
๓. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๕. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ (Framework for Higher
Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. หลักการอุดมศึกษา

๕๕

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี ้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี ้
สถาบันอุดมศึกษามี พันธกิ จหลัก คือ การเรี ยนการสอน การวิจัย การ
บริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สัง คม และการท านุบ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ในการด าเนิ น พัน ธกิ จ หลัก
สถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้ องมีการกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบัน เ พื่ อ ใ ห้
สถาบันดาเนินการสอดคล้ องกับอัตลักษณ์หรื อจุดเน้ น มีคณ
ุ ภาพ มีความเป็ นสากล และเจริ ญเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน ดังนัน้ สถาบันต้ องกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน กลยุทธ์ และแผนดาเนินงาน
เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์ หรื อจุดเน้ นของสถาบันแล้ ว
จะต้ อ งค านึง ถึง หลัก การอุด มศึก ษา กรอบแผนอุด มศึก ษาระยะยาว มาตรฐานการศึก ษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง ยุทธศาสตร์ ด้านต่างๆของชาติ รวมถึง
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลก ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การดาเนินงานของสถาบันเป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ เป็ นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางที่ถกู ต้ องเหมาะสม
เกณฑ์ มาตรฐาน
๑. มี การจัดทาแผนกลยุทธ์ ที่ส อดคล้ องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่ วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็ นแผนที่เชื่อมโยงกับปรั ชญาหรื อ
ปณิ ธ านและพระราชบัญ ญั ติ ส ถาบัน ตลอดจนสอดคล้ อ งกับ จุ ด เน้ นของกลุ่ ม สถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
๒. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสูท่ กุ หน่วยงานภายใน
๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็ นแผนปฏิบตั ิการประจาปี ครบ ๔ พันธกิจ คือ ด้ านการ
เรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔. มีตวั บ่งชี ้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบงชี ้ เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี
๕. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ครบ ๔ พันธกิจ
๖. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ของแผนปฏิบตั ิการประจาปี อย่างน้ อยปี ละ ๒ ครัง้
และรายงานผลต่อผู้บริ หารเพื่อพิจารณา
๕๖

๗. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชีข้ องแผนกลยุทธ์ อย่างน้ อยปี ละ ๑ ครั ง้ และ
รายงานผลต่อผู้บริ หารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
๘. มีการนาผลการพิจารณา ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุ งแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั ิการประจาปี
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
คะแนน ๓
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๒ หรื อ ๓ ข้ อ
๔ หรื อ ๕ ข้ อ

๕๗

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๖ หรื อ ๗ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๘ ข้ อ

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๑.๑.๑
ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรั ชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของการ
จัดตัง้ สถาบัน (สมศ. ๑๖)
คาอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นสถาบันที่ผลิตกาลังคนที่มีภารกิจหลัก ๔ ประการคือ การผลิตและพัฒนา
กาลังคนระดับกลางและรดับสูง การวิจยั เพ่อสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ การบริ การวิชาการแก่สงั คมและ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดตังสถาบั
้
นอุดมศึกษาทาให้ เกิดความหลากหลายตามภารกิจหลัก
ซึง่ จะต้ องมีความสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติชองสถาบันอุดมึกษา ทังนี
้ ้แต่ละแห่งมีการกาหนดปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตังสถาบั
้
นอุดมศึกษา
นาไปสูก่ ารกาหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบตั ิงาน รวมทังแผนพั
้
ฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาซึง่ ทา
ให้ ได้ บณ
ั ฑิตที่มีคณ
ุ ลักษณะสอดคล้ องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจดังกล่าว
เกณฑ์ การพิจารณา
๑. มีการกาหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงานที่สอดคล้ องกับอัตลักษณ์ ปรั ชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตังสถาบั
้
นอุดมศึกษา โดยได้ รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. มีการสร้ างระบบการมีส่วนร่ วมของผู้เรี ยนและบุคลากรในการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ที่กาหนดอย่าง
ครบถ้ วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๕๐ ให้ ความร่วมมือในการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ ๘๐
๔. ผลการด าเนิ น งานบรรลุ ต ามปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั ง้
สถาบันอุดมศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อสังคม
๕. ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะที่สะท้ อนถึงอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดตังสถาบั
้
นอุดมศึกษาจนเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติหรื อนานาชาติ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อ
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตังสถาบั
้
นอุดมศึกษา รวมทังแผนกลยุ
้
ทธ์
และแผนการปฏิบตั ิงานประจาปี ของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๕๘

๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาในด้ านต่างๆ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๓. รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงผล
การด าเนิ น งานและผลส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกับ ปรั ช ญา วิสัย ทัศน์ และพัน ธกิ จ ของ
สถาบันอุดมศึกษา
๔. หลักฐานการได้ รับการยอมรับ การได้ รับรางวัล หรื อการได้ รับการยกย่องว่าเป็ นแบบอย่างในการ
ปฏิบตั ิที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคณ
ุ เกียรติบตั ร หนังสือเชิดชูเกี ยรติ
เป็ นต้ น

๕๙

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๑.๑.๒
ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่ นที่ส่งผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ ของ
สถาบัน (สมศ. ๑๗)
คาอธิบาย
พิจารณาผลการดเนินงานตามจุดเน้ น จุดเด่น หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่สง่ ผลสะท้ อน
เป็ นเอกลักษณ์ของสถาบันซึง่ เป็ นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของสถาบันนัน้
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องกับจุดเน้ น จุดเด่น หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบันโดยได้ รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. มีการสร้ างระบบการมีสว่ นรวมของผู้เรี ยนและบุคลากรในการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ ที่กาหนดอย่าง
ครบถ้ วนสมบูรณ์ และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๕๐ ให้ ความร่วมมือในการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ ๘๐
๔. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้ น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิด
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อสังคม
๕. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้ น จุดเด่น หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาหนด และได้ รับการ
ยอมรับในระดับชาติหรื อนานาชาติ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อ
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงการกาหนดเอกลักษณ์ จุดเน้ น หรื อจุดเด่นสถาบันอุดมศึกษา
๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบตั ิงานประจาปี รวมทังแผนพั
้
ฒนาคุณภาพที่สอดคล้ องกับเอกลักษณ์
จุดเน้ น หรื อจุดเด่นของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๓. รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงผล
การดาเนินงานและผลสาเร็ จของการดาเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้ น หรื อจุดเด่นของสถานศึกษาที่
กาหนด หรื อผลการดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจนถือเป็ นเอกลักษณ์ จุดเน้ นหรื อ
จุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้ รับการยอมรับ
๖๐

๔. เอกสารหลัก ฐานการได้ รั บ การยอมรั บ การได้ รั บ รางวัล หรื อ การได้ รั บ การยกย่ อ งว่ า เป็ น
แบบอย่างในการปฏิบตั ิที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคณ
ุ เกียรติบตั ร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็ นต้ น

๖๑

องค์ ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจที่สาคัญที่สดุ ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรื อการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ในวิชาการและวิชาชีพ มีคณ
ุ ลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรี ยนการสอน
ในยุคปั จจุบนั ใช้ หลักการของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ดังนันพั
้ นธกิจดังกล่าวจึง
เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการหลักสูตรและการเรี ยนการสอน เริ่ มตัง้ แต่ การกาหนดปั จจัยนาเข้ าที่ได้
มาตรฐานตามที่กาหนด ประกอบด้ วยการมีอาจารย์ ที่มีปริ มาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมี
กระบวนการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนที่อาศัยหลักการร่ วมมือร่ วมพลังของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทัง้
ภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้ องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ ประกอบต่างๆที่ใช้ ใน
การผลิตบัณฑิต ได้ แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่ างๆ (ข) คณาจารย์ และระบบการพัฒนา
อาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้ องสมุดและแหล่งการเรี ยนรู้อื่น (จ) อุปกรณ์การศึกษา
(ฉ) สภาพแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ และบริ การการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการ
เรี ยนของนักศึกษา (ซ) องค์ ประกอบอื่นตามที่ แต่ ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่
กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ กาหนด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๔. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พงึ มีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (Framework for Higher
Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. กฎกระทรวง ว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
กระทรวงศึกษาธิการ
๖๒

๙. แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๑๑. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.๒๕๕๓ สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

๖๓

ตัวบงชีท้ ่ ี ๒.๑
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี ้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี ้ สถาบัน อุด มศึก ษามี ห น้ าที่ พัฒ นาหลัก สูต รให้ สอดคล้ อ งกับ ปรั ช ญาปณิ ธ าน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจและความพร้ อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้ องกับความต้ องการทางด้ านวิชาการและ
วิชาชีพของสังคม มีการประเมิ นหลักสูตรอย่างสม่าเสมอตามหลักเกณฑ์ และตัวบ่งชีข้ องการประกัน
คุณภาพหลักสูตร มี ก ารวางระบบและกลไกบริ หารหลักสูตรอย่างมี ประสิทธิ ภาพและมี การปรั บปรุ ง
หลักสูตรให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์ มาตรฐานทั่วไป
๑. มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตั ิที่กาหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๒. มี ระบบและกลไกการปิ ดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๓. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ อุด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (การด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ หมายถึง ต้ องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรื อสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรี ยนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรื อสาขาวิชา ให้ ประเมินตามตัวบงชี ้กลางที่กาหนดใน
ภาคผนวก ก) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้ องได้ รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรื อองค์ กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้ องด้ วย
(หมายเหตุ : ส าหรั บ หลัก สูต รเก่ าหรื อ หลัก สูต รปรั บ ปรุ ง ที่ ยังไม่ ไ ด้ ดาเนิ นการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี การศึกษา๒๕๕๕ ให้ ยึดตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ )
๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้ มีการดาเนินการได้ ครบถ้ วนทัง้ ข้ อ ๑ ข้ อ ๒
และ ขอ ๓ ข้ างตนตลอดเวลาที่จดั การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ างน้ อยตามกรอบ
เวลาที่กาหนดในเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี หลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้ องควบคุมกากับให้ การดาเนินงานตามตัวบงชีใ้ นข้ อ ๓ ผ่านเกณฑ์ การ
ประเมิน ๕ ข้ อแรกและอย่างน้ อยร้ อยละ ๘๐ ของตัวบงชี ้ที่กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
๖๔

๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้ มีการดาเนินการได้ ครบถ้ วนทัง้ ข้ อ ๑ ข้ อ ๒
และ ข้ อ ๓ ข้ างตนตลอดเวลาที่จดั การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินใน
ข้ อ ๔ กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้ องควบคุม
กากับให้ การดาเนินงานตามตัวบงชี ้ในข้ อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบงชี ้และทุกหลักสูตร
เกณฑ์ มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
๖. มี ค วามร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาและบริ ห ารหลัก สูต รระหว่ า งสถาบัน กั บ ภาครั ฐ หรื อ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่า ร้ อยละ ๓๐ ของจานวนหลักสูตรวิชาชีพทังหมด
้
ทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม่ ค๑ และ ค ๒)
หมายเหตุ
๑.การนั บ หลัก สูต รปริ ญ ญาโทแผน ก และปริ ญ ญาเอก ให้ นั บ หลัก สูต รที่ มี นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนเรี ยนในรอบปี การศึกษาที่ทาการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทังหมดให้
้
นบั หลักสูตรที่ได้ รับ
อนุมัติให้ เปิ ดสอนทุกระดับปริ ญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่ นับรวมหลักสูตรที่สภา
สถาบันอนุมตั ิให้ ปิดดาเนินการแล้ ว
๒. การนับจานวนนักศึกษาให้ นับตามจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปี
การศึกษานัน้ ๆ และนับทังนั
้ กศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทังในที
้ ่ตงและนอกที
ั้
่ตงั ้
๓. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่
หรื อเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรื อเสนอปิ ดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริ หารหลักสูตรให้ เป้น
ไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ ซึง่ อาจเป็ นชุดเดียวกันทังหมดหรื
้
อต่างชุดก็ได้
เกณฑ์ การประเมิน
เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ ค๒ และ ง
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อตามเกณฑ์
ทัว่ ไป และ
ครบถ้ วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม่
๖๕

ตัวบงชีท้ ่ ี ๒.๒
อาจารย์ ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ชนิดของตัวบงชี ้
ปั จจัยนาเข้ า
คาอธิบายตัวบงชี ้ การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็ นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถและความลุ่ม ลึกทางวิชาการ เพื่ อปฏิบัติพันธกิ จสาคัญของสถาบันในการผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจยั เพื่อการติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนัน้ สถาบันจึง
ควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรื อจุดเน้ นของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน สถาบันสามารถเลือกใช้ เกณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปนี ้
๑) แปลงค่าร้ อยละของอาจารย์ ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกเป็ นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
หรื อ
๒) แปลงค่าการเพิ่มขึ ้นของค่าร้ อยละของอาจารย์ ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบ
กับปี ที่ผ่านมาเป็ นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค๒
๑) ค่าร้ อยละของอาจารย์ ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกที่ กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม ๕
เท่ากับ ร้ อยละ ๓๐ ขึ ้นไป หรื อ
๒) ค่าการเพิ่มขึ ้นของร้ อยละของอาจารย์ ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับปี ที่
ผ่านมา ที่กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ร้ อยละ ๖ ขึ ้นไป
สูตรการคานวณ
๑.คานวณค่าร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก
ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก = ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก x
๑๐๐
จานวนอาจารย์ประจาทังหมด
้
๒.แปลงค่าร้ อยละที่คานวณได้ ในข้ อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ = ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก x ๕
ร้ อยละที่ให้ คะแนนเต็ม ๕
หรื อ
๑. ค่าการเพิ่มขึ ้นของร้ อยละของอาจารย์ ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับปี ที่
ผ่านมาเท่ากับ ร้ อยละของอาจารย์ ประจาที่ มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกในปี ที่ ประเมิ น ลบด้ วย ร้ อยละของ
อาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกในปี ก่อนหนาปี ที่ประเมิน
๖๖

๒. แปลงค่าการเพิ่มขึ ้นของร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับปี
ที่ผ่านมา ที่คานวณได้ ในข้ อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ = ค่าการเพิ่มขึ ้นของร้ อยละของอาจารย์ ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับปี ที่
ผ่านมา x ๕
ค่าการเพิ่มขึ ้นของร้ อยละของอาจารย์ ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับปี ที่
ผ่านมา
ที่กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม ๕
หมายเหตุ
๑. คุณวุฒิปริ ญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้ รั บหรื อเที ยบเท่าตามหลักเกณฑ์ การ
พิ จ ารณาคุณ วุฒิ ข องกระทรวงศึก ษาธิ ก าร กรณี ที่ มี ก ารปรั บ วุฒิก ารศึก ษาให้ มี ห ลัก ฐานการส าเร็ จ
การศึกษาภายในรอบปี การศึกษานันทั
้ งนี
้ ้อาจใช้ คณ
ุ วุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริ ญญาเอกได้ สาหรับกรณีที่บาง
สาขาวิชาชีพ มีคณ
ุ วุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทังนี
้ ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้ นบั ตามปี การศึกษาและนับทังที
้ ่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ

๖๗

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๒.๒.๑
การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. ๑๔)
คาอธิบาย
คุณภาพของคณาจารย์ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรี ยน รวมทัง้
พิจารณาจากความสาเร็จของสถาบันในการส่งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้ อาจารย์
ติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทาให้ สถาบันสามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล
คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์ การพิจารณา
กาหนดค่าน ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี ้
วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตาแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
๐
๒
๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๑
๓
๖
รองศาสตราจารย์
๓
๕
๘
ศาสตราจารย์
๖
๘
๑๐
วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน ้าหนักของอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาทังหมด
้
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดให้ คา่ ดัชนีคณ
ุ ภาพอาจารย์เป็ น ๖ เท่ากับ ๕ คะแนน
สาหรั บสถาบันพระบรมราชชนกในช่ วงปี การศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ด้ วยยังไม่มีพระราชบัญญัติ
สถาบันพระบรมราชชนกและยังไม่ได้ ดารงสถานะเป็ นนิติบคุ คล ให้ ใช้ บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ จากคะแนน
เต็ม ๒.๙๕ คะแนน เป็ น ๕ คะแนน โดยใช้ เกณฑ์ สภาการพยาบาลมาพิจารณา ที่กาหนดไว้ ว่า ใน
อาจารย์ ๑๐๐ คน
มีปริ ญญาตรี ไม่มากกว่า
๕ คน
มีปริ ญญาโท ไม่น้อยกว่า
๖๐ คน
ปริ ญญาเอก ไม่น้อยกว่า
๓๕ คน

๖๘

ข้ อมูลที่ประกอบการพิจารณา
๑. จ านวนและรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าทัง้ หมดในแต่ ล ะปี การศึก ษา โดยนับ เฉพาะอาจาร ย์ ที่
ปฏิบตั ิงานจริ ง นับรวมกรณีลาศึกษาต่อ โดยนาเสนอเป็ นรายบุคคล พร้ อมทังระบุ
้ วฒ
ุ ิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ และค่าน ้าหนักตามระดับคุณภาพของอาจารย์

๖๙

ตัวบงชีท้ ่ ี ๒.๔
ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบงชี ้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี ้ การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ จาเป็ นต้ องมีการบริ หารและ
พัฒนาคณาจารย์ อย่างเหมาะสมทังในด้
้ านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรี ยนรู้ และการใช้ สื่อการ
สอนที่ทนั สมัย รวมทังมี
้ การปรับกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้ ผลการเรี ยนรู และข้ อมูลจากความคิดเห็น
ของผู้เรี ยน นอกจากนัน้ ยังจาเป็ นต้ องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคณ
ุ ภาพสอดคล้ องกับ พันธกิจและ
เป้าหมายของสถาบัน
เกณฑ์ มาตรฐาน
๑. มีแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์ทงด้
ั ้ านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริ หารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
๒. มีการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ เป็ นไปตามแผนที่
กาหนด
๓. มีสวัสดิการเสริ มสร้ างสุขภาพที่ดี และสร้ างขวัญและกาลังใจให้ คณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มีระบบการติดตามให้ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้ และทักษะที่ได้ จาก
การพัฒ นามาใช้ ในการจัด การเรี ย นการสอนและการวัด ผลการเรี ย นรู้ ของนัก ศึก ษา ตลอดจนการ
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง
๕. มีการให้ ความรู้ ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม ให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบตั ิ
๖. มีการประเมินผลความสาเร็ จของแผนการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน
๗. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรื อปรับปรุงการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ
หลักฐานสาหรั บการประเมิ นในเกณฑ์ มาตรฐานข้ อที่ ๓ เช่น ผลการประเมิ นหรื อผลการ
สารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้ านสวัสดิการ การเสริ มสร้ างสุขภาพที่ดี และการสร้ าง
ขวัญและกาลังใจ หรื อหลักฐานเชิงประจักษ์ อื่นๆที่เชื่อมโยงให้ เห็นการทางานได้ ดีขึ ้น

๗๐

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
คะแนน ๓
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๒ ข้ อ
๓ – ๔ ข้ อ

๗๑

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ – ๖ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๗ ข้ อ

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๒.๔.๑
ร้ อยละของอาจารย์ ประจาที่ได้ รับรางวัลผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ ใน
ระดับชาติหรื อนานาชาติ (สบช.)
ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ : สถาบันพึงส่งเสริ มให้ คณาจารย์สร้ างและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพให้
มี คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันและความเป็ นเลิศทางวิชาการ การส่งเสริ มให้
คณาจารย์ได้ เสนอผลงานในเวทีต่าง ๆ จนได้ รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ จะเป็ นการส่งเสริ มให้ อาจารย์สร้ างผลงานที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นเกียรติภมู ิต่อตนเอง สถาบัน
และ ประเทศชาติ
เกณฑ์ การประเมิน :
กาหนดให้ ร้ อยละ ๕ เท่ากับคะแนนเต็ม ๕
สูตรการคานวณ
อาจารย์ประจาที่ได้ รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ
อาจารย์ประจาทังหมด
้

X ๑๐๐

ข้ อมูลอ้ างอิง :
ข้ อมูลพื ้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้ างอิงที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ อาจารย์ประจาให้ นบั
รวมนักวิจยั และการนับสาหรับวิทยาลัยในสถาบันพระบรมราชชนก ไม่นบั ซ ้าหากได้ รับหลายรางวัล

๗๒

ตัวบงชีท้ ่ ี ๒.๕
ห้ องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
ชนิดของตัวบงชี ้
ปั จจัยนาเข้ า
คาอธิบายตัวบงชี ้ นอกเหนือจากการเรี ยนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริ การด้ านกายภาพ
อย่างครบถ้ วน โดยเฉพาะในเรื่ องการบริ การสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื ้อต่อการเรี ยน เช่น สื่อเทคโนโลยี
เพื่ อ การศึก ษาห้ องสมุด และแหล่ง การเรี ย นรู้ อื่นๆ การบริ ก ารด้ านงานทะเบีย น การบริ ก ารนักศึกษา
นานาชาติ เป็ นต้ น นอกจากนัน้ ยังจาเป็ นต้ องมีสภาพแวดล้ อมและการบริ การด้ านกายภาพที่ส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้ อมในสถาบัน หอพัก นักศึกษา ห้ องเรี ยน สถานที่ออกกาลังกาย
บริ การอนามัย การจัดจาหน่ายอาหาร เป็ นต้ น
เกณฑ์ มาตรฐาน
๑. มีการจัดการหรื อจัดบริ การเพื่อให้ นกั ศึกษามีเครื่ องค์อมพิวเตอร์ ใช้ ในอัตราไม่สงู กว่า ๘ FTES ต่อ
เครื่ อง
๒. มีบริ การห้ องสมุดและแหล่งเรี ยนรู้ อื่นๆ ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึ กอบรมการใช้ งาน
แก่นกั ศึกษาทุกปี การศึกษา
๓. มีบริ การด้ านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้ อยในด้ าน
ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต
๔. มีบริ การสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นอื่นๆ อย่างน้ อยในด้ านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การบริ การอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรื อจัดบริ การด้ านอาหารและสนามกีฬา
๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริ เวณโดยรอบ อย่างน้ อยในเรื่ อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทังมี
้ ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ในบริ เวณอาคารต่าง ๆ โดย
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของบริ การในข้ อ ๒ – ๕ ทุกข้ อไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๗. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้ อ ๖ มาใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาการจัดบริ การด้ านกายภาพที่
สนองความต้ องการของผู้รับบริ การ
หมายเหตุ
๑. ในเกณฑ์มาตรฐานข้ อ ๑ ให้ นบั รวม notebook และ mobile service ต่างๆของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียน
การใช้ wifi กับสถาบันด้ วย
๒. การคิดจานวน FTES ให้ นาจานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้ าด้ วยกัน โดยไม่ต้องเทียบเป็ น
FTES ของระดับปริ ญญาตรี
๗๓

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
คะแนน ๓
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๒ – ๓ ข้ อ
๔ – ๕ ข้ อ

๗๔

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๖ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๗ ข้ อ

ตัวบงชีท้ ่ ี ๒.๖
ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
ชนิดของตัวบงชี ้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี ้ กระบวนการจั ด การเรี ยนการสอนต้ องเป็ นไปตามแนวทางที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ มีการจัดรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่ วมจากบุคคล
สถาบัน หรื อชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่คานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา
ซึง่ เป็ นเรื่ องที่สาคัญมากต่อความสนใจใฝ่ รู้ และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ ของนักศึกษา เช่น การ
เปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาได้ ค้นคว้ าวิจัยโดยอิสระในรู ปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้ มีชั่วโมงเรี ยนใน
ภาคปฏิบตั ิ ในห้ องปฏิบตั ิการ รวมทังมี
้ การฝึ กประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จัดทาโครงการ มีการเรี ยนการสอนทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมี
ห้ องสมุดและระบบสืบค้ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสาหรับการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมได้ ด้วยตนเอง
เกณฑ์ มาตรฐาน
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญทุก
หลักสูตร
๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ ภาคสนาม
(ถ้ ามี ) ก่ อ นการเปิ ดสอนในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา ตามที่ ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สง่ เสริ มทักษะการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และการให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้จาก
การปฏิบตั ิทงในและนอกห้
ั้
องเรี ยนหรื อจากการทาวิจยั
๔. มีการให้ ผ้ มู ีประสบการณ์ทางวิชาการหรื อวิชาชีพจากหน่วยงานหรื อชุมชนภายนอกเขามา
มีสว่ นร่วมในกระบวนการเรี ยนการสอนทุกหลักสูตร
๕. มี ก ารจัดการเรี ย นรู้ ที่ พัฒ นาจากการวิ จัย หรื อจากกระบวนการจัด การความรู้ เพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรี ยนรู้ ทกุ รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้ องไม่
ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๗. มีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรื อการประเมินผล
การเรี ยนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
๗๕

หมายเหตุ
๑. มหาวิทยาลัยหรื อคณะจะต้ องประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อคุณภาพการเรี ยน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ทกุ รายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้ น รายวิชาที่ไม่มีการเรี ยนการสอน
ในชันเรี
้ ยนหรื อในห้ องปฏิบตั ิการ เช่น การฝึ กงาน สหกิจศึกษา การค้ นคว้ าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์
และวิทยานิพนธ์ เป็ นต้ น
๒. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนตามเกณฑ์ข้อ ๕ หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของ
สถาบันที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้น และนาไปใช้ ในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้ องมี
การจัดทารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาด้ วย
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ
๒ หรื อ ๓ ข้ อ
๔ หรื อ ๕ ข้ อ
๖ ข้ อ
๗ ข้ อ

๗๖

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๒.๖.๑
ประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอน (สบช.)
ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ : สถาบันอุดมศึกษาต้ องดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนให้ มี คุณภาพ การจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ต้องดาเนินการจัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรี ยนดังนัน้ สถาบันจึงควรจัดทากระบวนการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชาให้ มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิผลที่สอดคล้ องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน
๑) ทุกรายวิชามีการพัฒนารายวิชา ตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชาโดยนักศึกษาและ/
หรื อแหล่งฝึ กหรื อตามที่แสดงไว้ ใน มคอ. ๕ หรื อ ๖ หรื อตามผลการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผลการ
สารวจความเห็นผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ฯ
๒) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนในทุกหน่วยการเรี ยนทางวิชาชีพ(ทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิ)
๓) ทุกรายวิชาชี พ มี แผนการสอนทุกหน่วยการเรี ยนที่มี ความสอดคล้ อง (ALIGN) ระหว่าง
วัตถุประสงค์กิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล
๔) ทุกรายวิชามีผงั การออกข้ อสอบ (Test Blueprint)
๕) มีการอธิบาย course syllabus หรื อ มคอ. ๓ หรื อ มคอ. ๔ และ Test Blueprint ในชัว่ โมงแรก
ของการเรี ยนการสอน
๖) ทุกรายวิชาชีพมีการวิพากษ์ ข้อสอบ และมีการพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบในทุก
รายวิชา
๗) ทุกรายวิชามีการวิเคราะห์ข้อสอบ โดยมีการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง ความยากง่าย และค่า
อานาจจาแนกของข้ อสอบทังรายข้
้
อคาถามและรายตัวเลือก
๘) มีการบูรณาการการเรี ยนการสอนรายวิชากับการวิจยั หรื อการบริ การวิชาการหรื อการทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรมหรื อการจัดการความรู้ หรื อการพัฒนานักศึกษา อย่างน้ อยร้ อยละ ๑๐ ของรายวิชาชีพ (ในกรณีที่มี
การบูรณาการในรายวิชาอื่นๆให้ นบั รวมทังตั
้ วตังและตั
้
วหาร)
๙) ทุกรายวิชามีการทวนสอบการดาเนินงานการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรี ยนการ
สอนทุกรายวิชาในภาพรวม

๗๗

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๕ ข้ อ

คะแนน ๒
คะแนน ๓
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๖ ข้ อ
๗ ข้ อ

๗๘

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๘ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้ อ

ตัวบงชีท้ ่ ี ๒.๗
ระบบและกลไกการพั ฒ นาสั ม ฤทธิ ผ ลการเรี ย นตามคุ ณ ลั ก ษณะของ
บัณฑิต
ชนิดของตัวบ่ งชี ้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ซึ่งผู้สาเร็ จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้ วย ๒ ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้ องการของผู้ ใช้ บณ
ั ฑิตคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี ๕ ด้ าน ได้ แก่ ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะ
ทางปั ญญา ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้ องการของผู้ใช้
บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรื อบริ บทของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรื อที่มีลกั ษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริ หารจัดการ การเป็ นผู้
ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน การก้ าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กบั การปฏิบตั ิงานจริ ง สาหรับ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรื อผู้สาเร็ จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้ นการวิจยั ควรมีคณ
ุ ลักษณะ
เพิ่มเติมด้ านความเป็ นนักวิชาการ การเป็ นผู้ นาทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้ านการคิดเชิง
วิพากษ์ และการนาเสนอผลงาน
เกณฑ์ มาตรฐานทั่วไป
๑. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ตามความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตอย่าง
น้ อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
๒. มีการนาผลจากข้ อ ๑ มาใช้ ในการปรับปรุ งหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิ ผลทางการเรี ยนที่ส่งเสริ มทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
๓. มีการส่งเสริ มสนับสนุนทรัพยากรทังด้
้ านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ที่เอื ้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
๔. มีระบบและกลไกการส่งเสริ มให้ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเขาร่ วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรื อนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรื อที่ประชุม
ระดับชาติหรื อนานาชาติ
๕. มีกิจกรรมเสริ มสร้ างคุณธรรมจริ ยธรรมให้ แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
ที่จดั โดยสถาบัน
๗๙

เกณฑ์ การประเมิน เกณฑ์ ท่ ัวไป
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ

๘๐

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้ อ

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๒.๗.๑
บัณ ฑิตปริ ญญาตรี ท่ ี ได้ งานทาหรื อประกอบอาชี พอิสระภายใน ๑ ปี
(สมศ. ๑)
คาอธิบาย
บัณฑิตปริ ญญาตรี ที่สาเร็ จการศึกษาในหลักสุตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอก
เวลาในสาขานัน้ ๆ ที่ได้ งานทาหรื อมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ ประจา ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่
สาเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปี การศึกษานัน้
การนับการมีงานทา สามารถนับกรณีการทางานสุจริ ตทุกประเภทที่สามารถสร้ างรายได้ เข้ ามา
ประจาเพื่อเลี ้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจานวนผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาค
พิเศษหรื อภาคนอกเวลาให้ นบั เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านัน้
วิธีการคานวณ
จานวนบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้ งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทังหมด
้

x
๑๐๐

หมายเหตุ
ไม่นบั รวมบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้ าศึกษาหรื อกิจการของตนเองที่มีรายได้ ประจาอยู่แล้ ว และผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกทังตั
้ วตังและตั
้
วหาร)
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้ อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
ข้ อมูลจากการสารวจต้ องมีความเป็ นตัวแทนของผู้สาเร็ จการศึกษาทัง้ ในเชิงปริ มาษ (อย่างน้ อย
ร้ อยละ ๘๐) และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา) กรณีบณ
ั ฑิตที่ตอบแบบสารวจไม่ถึง
ร้ อยละ ๘๐ ของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา ให้ มีการติดตามซ ้าและรายงานผลที่ติดตามซ ้าเปรี ยบเทียบกับ
ผลที่เก็บได้ ในครัง้ แรก โดยผลการสารวจต้ องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี ้
๑. จานวนผู้ตอบแบบสารวจ
๒. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทังภาคปกติ
้
และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
๓. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ งานทา
๔. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
๕. จานวนบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้ าศึกษา
๖. จานวนบัณฑิตที่ศกึ ษาต่อ
๗. เงินเดือน/ รายได้ ตอ่ เดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระ
๘๑

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๒.๗.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่ งชาติ (สมศ. ๒)
คาอธิบาย
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF: HEd. หรื อ
Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุ มศึกษาแห่งชาติที่ สกอ.ระบุ โดย
เป็ นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่ส ถาบันกาหนด ครอบคลุมอย่างน้ อย ๕ ด้ าน คือ ๑) ด้ าน
คุณธรรมจริ ยธรรม ๒) ด้ านความรู้ ๓) ด้ านทักษะทางปั ญญา ๔) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรั บผิ ดชอบ และ ๕)ด้ า นทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทัง้ TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพกาหนดเพิ่มเติม หรื อสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
กรณีที่เป็ นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทัง้ ๕ ด้ าน
ต้ องทาการประเมินครบทุกด้ าน
วิธีการคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้ จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้ รับการประเมินทังหมด
้
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ คา่ เฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)
ข้ อมูลที่ต้องการ
๑. ข้ อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้ านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุ มศึกษาแห่งชาติ โดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดาเนินการรวบรวมข้ อมูล
๒. ข้ อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผู้ใช้ บณ
ั ฑิต หรื อสถาบันที่รับบัณฑิตเข้ า
ศึกษาต่อ
๓. ข้ อ มูล ผลการด าเนิ น งานด้ า นการผลิ ต บัณ ฑิ ต จากระบบฐานข้ อ มูล ด้ า นการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

๘๒

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๒.๗.๓ ผลงานของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่ (สมศ. ๓)
คาอธิบาย
ผลงานของผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ได้ ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ เป็ นปั จจัยสาคัญของ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาประดับปริ ญญาโทที่แสดงถึงความเป็ นผู้นาทางความคิดความสามารถด้ าน
การคิดเชิงวิพากษ์ การนาเสนอผลงาน มีทกั ษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพชันสู
้ ง
ผลงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจยั ของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ที่
ตีพิมพ์ หรื อศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่
การตี พิม พ์ หมายถึ ง การตี พิ ม พ์ บ ทความจากวิ ท ยานิ พ นธ์ สารนิ พ นธ์ ในวารสารวิ ชาการ
(Journal) ในระดับชาติหรื อนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้ อมูลที่กาหนด รวมถึงบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์
(Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติตามเงื่อนไขที่
กาหนด
บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ที่ได้ รับการตีพิมพ์และสามารถนามานับได้ มีเฉพาะ Article
หรื อ Conference Paper หรื อ Review เท่านัน้ ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการนันสามารถน
้
ามานับได้ เฉพาะที่เป็ นบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านัน้
การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่ งานสร้ างสรรค์ จ ากศิล ปนิ พ นธ์ โดยการจัดนิ ทรรศการ
(Exhibition) หรื อจัดการแสดง (Performance) ซึ่งเป็ นการนาเสนอผลงาน หรื อสิ่งประดิษฐ์ ทางศิลปะ
ดนตรี ที่เป็ นผลงานวิชาการ(นอกเหนือจากงานวิจยั ) สูส่ าธารณะและ/หรื อกลุม่ เป้าหมาย โดยมีการจัดการ
การนาเสนอในระดับชาติหรื อนานาชาติอย่างเป็ นระบบและเป็ นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรื อได้ รับ
การสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้ องและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรื อนานาชาติ และมีกระบวนการ
ประเมินคุณค่าของผลงานในการเผยแพร่ เช่น
มีคณะกรรมการผู้พิจารณากลัน่ กรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจประกอบด้ วย
ศิลปิ นระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการ
การประกวด มี รางวัล รั บรองคุณภาพจากหน่วยงานที่ มี คุณภาพ และที่ เป็ นที่ ยอมรั บในวง
วิชาการ
วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
X ๑๐๐
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโททังหมด
้
๘๓

เกณฑ์ การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพบทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ ดังนี ้
ค่ านา้ หนัก
๐.๑๒๕

-

๐.๒๕

-

๐.๕๐

-

๐.๗๕

-

๑.๐๐

-

ระดับคุณภาพงานวิจยั
บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ที่มี กองบรรณาธิ ก ารจัด ทารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบด้ ว ยศาสตราจารย์ หรื อ ผู้ท รงคุณ วุฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาเอก หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรั บในสาขาวิชานัน้ ๆ จากนอกสถาบันเจ้ าภาพ
อย่างน้ อยร้ อยละ ๒๕ และมีผ้ ปู ระเมินบทความที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญในสาขานัน้ จาก
นอกสถาบันของเจ้ าของบทความ
บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI หรื อ บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการ
จัดทารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้ วยศาสตราจารย์ หรื อ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาเอก หรื อ ผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ มี ผ ลงานเป็ นที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิชานันๆ
้ จากต่างประเทศอย่างน้ อยร้ อยละ ๒๕ และมีผ้ ปู ระเมินบทความที่เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานันจากต่
้
างประเทศ
บทความจากผลงานวิจัยที่ ได้ รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่ มีชื่อ
ปรากฏอยู่ใ นบัญ ชี ร ายชื่ อ วารสารระดับ ชาติ ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสานักงานฯ
บทความจากผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้ อมูล สากลอื่นๆ ที่ ยอมรั บในศาสตร์ นัน้ นอกเหนื อ
ฐานข้ อมูล ISI หรื อบทความจากผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
(Journal) ที่ มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่ อวารสารระดับนานาชาติที่ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสานักงานฯ
บทความจากผลงานวิ จัยที่ ได้ รั บการตี พิมพ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้ อมูลสากล ISI

๘๔

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้ อยละ ๕๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุม่ สาขาวิชา
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จานวนและรายชื่ อบทความวิจัยจากวิท ยานิ พนธ์ สารนิ พนธ์ ของผู้สาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโทที่ได้ รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรื อนานาชาติรายปี ตามปี ปฏิทินที่ตรงกับปี การศึกษา พร้ อมชื่อ
เจ้ าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ ปี ที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรื อรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน ้าหนักของบทความวิจยั
แต่ละชิ ้น
๒. จานวนและรายชื่อผลงานสร้ างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่
ได้ รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติพร้ อมชื่อเจ้ าของผลงาน ปี ที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรื อ
องค์กร พร้ อมทังจั
้ งหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รู ปแบบของการเผยแพร่ พร้ อมหลักฐาน ค่านา้ หนักของการ
เผยแพร่ผลงานแต่ละชิ ้น
๓. จานวนและรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโททังหมด
้
หมายเหตุ แหล่งเผยแพร่ และรายชื่อวารสารที่ได้ รับรองมาตรฐานติดตามได้ จากประกาศของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

๘๕

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๒.๗.๔
ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ท่ ีสอบใบประกอบวิชาชีพหรื อข้ อสอบ
มาตรฐานผ่ านในครั ง้ แรก (สบช.)
ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ : เปรี ย บเที ย บจ านวนบัณ ฑิ ต ที่ ส อบใบประกอบวิ ช าชี พ ผ่ า น กับ จ านวนบัณ ฑิ ต
ทังหมดที
้
่สอบใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมา โดยให้ นาเสนอในรูปร้ อยละ
 บัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาที่ต้อง
สอบใบประกอบวิชาชีพ และสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมา โดยให้ นบั ได้ ทงบั
ั ้ ณฑิตภาค
ปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการ
 บัณ ฑิตที่สอบผ่ านใบประกอบวิชาชี พ หมายถึง บัณฑิ ตที่ สามารถสอบผ่านและได้ รับใบ
ประกอบวิชาชีพในสาขาที่สาเร็ จการศึกษา ตามเกณฑ์ สภาหรื อสมาคมวิชาชีพที่ได้ รับการยอมรั บว่ ามี
มาตรฐานเป็ นผู้กาหนด ทัง้ นี ้สาหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพที่มีกระบวนการสอบหลายขันตอน
้
จะนับ
ผลเมื่อสิ ้นสุดครบถ้ วนตามกระบวนการสุดท้ ายของการสอบเท่านัน้
วิธีการนับ
 นับเฉพาะบัณฑิตสาเร็จการศึกษาที่เข้ าสอบใบประกอบวิชาชีพ ๓ ปี ที่ผ่านมาในสาขาวิชาที่ มีการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ
 ในสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบเพื่อขึ ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ ให้ ใช้ exit exam
สูตรการคานวณผลการดาเนินงาน
ผลรวมของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ/ข้ อสอบมาตรฐานในครัง้
แรกของการสอบ ๓ ปี ย้อนหลัง
X ๑๐๐
ผลรวมของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้ าสอบเป็ นครัง้ แรกทังหมด
้
๓ ปี ย้อนหลัง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดให้ ร้อยละ ๗๕ เท่ากับคะแนนเต็ม ๕
ข้ อมูลที่ต้องการ : ใช้ ข้อมูลย้ อนหลัง ๓ ปี
ข้ อมูลได้ จากการบันทึกผลการสอบจากสภา/สมาคมวิชาชีพ ทัง้ นีส้ ถาบันอุดมศึกษาควรมี การ
จัดเก็บข้ อมูลผลการสอบดังกล่าวไว้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนบริ หารการศึกษา และเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้ องของผลการสอบกับสภา/สมาคมวิชาชีพด้ วย โดยข้ อมูลที่ต้องจัดเก็บมีดงั นี ้
๑. จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทังหมด
้
ในปี การศึกษานัน้
๒. จานวนบัณฑิตที่เข้ าสอบเพื่อขึ ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเป็ นครัง้ แรก ในปี การศึกษานัน้
๘๖

๓. จานวนบัณฑิตที่สอบเป็ นครัง้ แรกหลังสาเร็จการศึกษา และสอบได้ ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพ
กาหนดไว้ อย่างครบถ้ วน ในปี การศึกษานัน้

๘๗

ตัวบงชีท้ ่ ี ๒.๘
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการเสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ จั ด ให้ กั บ
นักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี ้
ผลผลิต
คาอธิบายตัวบงชี ้ คุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาเป็ นคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ และเป็ นปั จจัย
สาคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวมทังความคาดหวั
้
งของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตและสังคม ดังนัน้ สถาบันจึง
ควรมีการวัดระดับความสาเร็จของการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมที่สถาบันจัดให้ กบั นักศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน
๑. มีการกาหนดพฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริ มไว้ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
๒. มีการถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ พฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริ มตามข้ อ ๑ ไปยังผู้บริ หาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้ องทราบอย่างทัว่ ถึงทังสถาบั
้
น
๓. มีโครงการหรื อกิจกรรมส่งเสริ มการพัฒนาพฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมที่กาหนดใน
ข้ อ ๑ โดยระบุตวั บ่งชี ้และเป้าหมายวัดความสาเร็จที่ชดั เจน
๔. มีการประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี ้
และเป้าหมายที่กาหนดในข้ อ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้ อยร้ อยละ ๙๐ ของตัวบ่งชี ้
๕. มีนักศึกษาหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้ รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคณ
ุ
ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม โดยหน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติ
หมายเหตุ
๑. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม หากดาเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ต้ องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้ อยร้ อยละ ๕๐ และมีผ้ เู ข้ าร่ วมการแข่งขันหรื
้ อ
เข้ าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตังแต่
้ ๓ สถาบันขึ ้นไป)
๒. หน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรื อเทียบเท่า
ขึ ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อองค์การมหาชน หรื อบริ ษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรื อองค์กรกลางระดับชาติทงภาครั
ั้
ฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้ า สภา
วิชาชีพ)

๘๘

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
คะแนน ๓
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ

๘๙

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้ อ

องค์ ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดาเนินงานด้ านกิจการนักศึกษาเป็ นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริ มเพื่อให้
นักศึกษาเป็ นบัณฑิตที่มีคณ
ุ สมบัติพร้ อม นอกเหนือจากการจัดการเรี ยนการสอนที่จัดขึ ้นตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้ เป็ นสองส่วน คือ (๑) การจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์ เก่าซึ่ง
สถาบันจัดขึ ้นให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ และเกิดประโยชน์ สงู สุดต่อนักศึกษาและศิษย์ เก่า และ (๒)
การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึง่ ได้ รับการสนับสนุนส่งเสริ มจากสถาบัน ทังนี
้ ้
เพื่ อให้ นักศึกษาได้ พัฒนาร่ างกาย อารมณ์ สัง คม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิ ตที่ พึง
ประสงค์ได้ แก่ คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้
ทักษะทางปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมทังทั
้ กษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๔. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

๙๐

ตัวบงชีท้ ่ ี ๓.๑
ระบบและกลไกการให้ คาปรึกษาและบริการด้ านข้ อมูลข่ าวสาร
ชนิดของตัวบงชี ้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี ้ สถาบัน อุด มศึก ษาควรจัด บริ ก ารด้ า นต่ า งๆ ให้ นัก ศึก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ า อย่ า ง
ครบถ้ วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี ้ (๑) การบริ การด้ านการแนะแนวและการให้ คาปรึ กษา ทัง้ ด้ าน
วิชาการและการใช้ ชีวิต (๒) การบริ การด้ านข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ ต่อนักศึกษาและศิษย์ เก่า เช่น
ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริ การจัดหางาน แหล่งข้ อมูลการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ข้ อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็ นแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่า และ (๓) การจัด
โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ
เกณฑ์ มาตรฐาน
๑. มีการจัดบริ การให้ คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ ชีวิตแก่นกั ศึกษา
๒. มีการจัดบริ การข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ นักศึกษา
๓. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกั ศึกษา
๔. มีการจัดบริ การข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ศิษย์เก่า
๕. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ให้ ศิษย์เก่า
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริ การในข้ อ ๑ – ๓ ทุกข้ อไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕
๗. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริ การมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริ การที่สนองความต้ องการของนักศึกษา
หมายเหตุ
ในกรณี คณะหรื อสถาบันยังไม่มี ศิษย์ เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์ มาตรฐานข้ อ ๔ และ ข้ อ ๕ โดย
อนุโลม
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ
๒ หรื อ ๓ ข้ อ
๔ หรื อ ๕ ข้ อ
๖ ข้ อ
๗ ข้ อ

๙๑

ตัวบงชีท้ ่ ี ๓.๒
ระบบและกลไกการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี ้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี ้ สถาบัน อุด มศึ ก ษาต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาต่ า ง ๆ อย่ า ง
เหมาะสมและครบถ้ วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่ดาเนินการทังโดยสถาบั
้
นและ
โดยองค์กรนักศึกษาเป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู ขาร่วมจะมีโอกาสได้ รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย
และคุณธรรมจริ ยธรรมสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ ๕ ประการ ได้ แก่ (๑) คุณธรรม
จริ ยธรรม (๒) ความรู้ (๓) ทักษะทางปั ญญา (๔) ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๕) ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ และสอดคล้ องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่สภาหรื อองค์กรวิชาชีพได้ กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
เกณฑ์ มาตรฐาน
๑. สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริ มผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทกุ ด้ าน
๒. มีกิจกรรมให้ ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
๓. มีการส่งเสริ มให้ นักศึกษานาความรู้ ด้ านการประกันคุณภาพไปใช้ ในการจัดกิจกรรมที่
ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้ อย ๕ ประเภทสาหรับระดับปริ ญญาตรี และอย่างน้ อย ๒ ประเภทสาหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี ้
- กิจกรรมวิชาการที่สง่ เสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรื อการส่งเสริ มสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ่งแวดล้ อม
- กิจกรรมเสริ มสร้ างคุณธรรมและจริ ยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
๔. มีการสนับสนุนให้ นักศึกษาสร้ างเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
๕. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๖. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรื อปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

๙๒

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
คะแนน ๓
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๒ ข้ อ
๓ - ๔ ข้ อ

๙๓

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๖ ข้ อ

องค์ ประกอบที่ ๔ การวิจยั
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจดุ เน้ นในเรื่ องการวิจยั ที่แตกต่างกันขึ ้นกับสภาพแวดล้ อม
และความพร้ อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้ องมีพนั ธกิจนี ้เป็ นส่วนหนึง่
ของพันธกิจสถาบัน ดังนัน้ จึงต้ องมีระบบและกลไกควบคุมให้ สามารถดาเนินการในพันธกิจด้ านนี ้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้ นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ ได้ ผลงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์ ที่
เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสาเร็ จและเกิดประโยชน์ จาเป็ นต้ องมีส่วนประกอบที่สาคัญ ๓
ประการ คือ ๑) สถาบัน ต้ องมี แผนการวิจัย มี ระบบและกลไก ตลอดจนมี การสนับสนุนทรั พยากรให้
สามารถดาเนินการได้ ตามแผน ๒) คณาจารย์มีสว่ นร่วมในการวิจยั อย่างเข้ มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจยั
กับการจัดการเรี ยนการสอน และพันธกิจด้ านอื่นๆ ของสถาบัน และ ๓) ผลงานวิจยั มีคณ
ุ ภาพ มีประโยชน์
สนองยุทธศาสตร์ ของชาติและมีการเผยแพร่ อย่างกวางขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ ( พ. ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมิ น คุณ ภาพภายนอกระดับอุด มศึก ษารอบสาม พ. ศ. ๒๕๕๓
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๕. นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) สานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
๖. แนวทางปฏิบตั ิจรรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ. ๒๕๔๑ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

๙๔

ตัวบงชีท้ ่ ี ๔.๑
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์
ชนิดของตัวบงชี ้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบงชี ้ สถาบันอุดมศึกษาต้ องมีการบริ หารจัดการงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ที่มีคณ
ุ ภาพ
โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เป็ นระบบและมีกลไกส่งเสริ มสนับสนุนครบถ้ วน เพื่อให้ สามารถดาเนินการ
ได้ ตามแผนที่กาหนดไว้ ทัง้ การสนับสนุนด้ านการจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรรทุนวิจยั การส่งเสริ ม
และพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็ น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรเงิน เครื่ องมืออุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เกณฑ์ มาตรฐานทั่วไป
๑. มีระบบและกลไกบริ หารงานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามแผนด้ าน
การวิจยั ของสถาบัน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์กบั การจัดการเรี ยนการสอน
๓. มีการพัฒนาศักยภาพด้ านการวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ และให้ ความรู้ ด้านจรรยาบรรณการ
วิจยั แก่อาจารย์ประจาและนักวิจยั
๔. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็ นทุนวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์
๕. มีการสนับสนุนพันธกิจด้ านการวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่าง
น้ อยในประเด็นต่อไปนี ้
- ห้ องปฏิบตั ิการวิจยั ฯ หรื อหน่วยวิจยั ฯ หรื อศูนย์เครื่ องมือ หรื อศูนย์ให้ คาปรึกษา
และสนับสนุนการวิจยั ฯ
- ห้ องสมุดหรื อแหล่งค้ นคว้ าข้ อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ
- สิ่งอานวยความสะดวกหรื อการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั ิการวิจยั
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ มงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้ างสรรค์ การจัดให้ มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรื อศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้ อ ๔ และข้ อ ๕ อย่างครบถ้ วนทุกประเด็น
๗. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการสนับสนุนพันธกิจด้ านการวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์
ของสถาบัน

๙๕

เกณฑ์ มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
๘. มีระบบและกลไกเพื่อสร้ างงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์บนพื ้นฐานภูมิปัญญาท้ องถิ่น หรื อ
จากสภาพปั ญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้ องการของท้ องถิ่นและสังคม และดาเนินการตามระบบ
ที่กาหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค ๒)
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ
๒ – ๓ ข้ อ
๔ – ๕ ข้ อ

๙๖

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๖ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการครบ ๗
ข้ อตามเกณฑ์ทวั่ ไปและ
ครบถ้ วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม่

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๔.๑.๑
งานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ ท่ ีได้ รับการตีพมิ พ์ หรื อเผยแพร่ (สมศ ๕)
คาอธิบาย
การวิจัยเป็ นพันธกิ จหนึ่ง ที่ ส าคัญ ของสถาบันอุดมศึกษา การดาเนิ นการตามพัน ธกิ จ อย่ างมี
ประสิทธิ ภาพและประสบความสาเร็ จนัน้ สามารถพิจารณาได้ จากผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีการเผยแพร่ อย่างกว้ างขวางจากการเปรี ยบเทียบจานวนบทความวิจยั ที่ตีพิมพ์และจานวน
ผลงานสร้ างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา
การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์ บทความจากผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการ (Journal) ใน
ระดับชาติหรื อนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้ อมูลที่กาหนด รวมถึงบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติตามเงื่อนไขที่กาหนด
บทความจากผลงานวิ จัย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ที่ ส ามารถน ามานับ ได้ มี เ ฉพาะ Article หรื อ
Conference Paper หรื อ Review เท่านัน้ ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการนันสามารถน
้
ามานับได้ เฉพาะที่เป็ น บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านัน้
การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่ งานสร้ างสรรค์ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรื อ
จัดการแสดง (Performance) ซึง่ เป็ นการนาเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ ผลงานศิลปะ ดนตรี และ
การแสดงที่เป็ นผลงานวิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สู่สาธารณะและ/หรื อกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ
จัดการนาเสนอในระดับชาติหรื อนานาชาติอย่างเป็ นระบบและเป็ นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรื อได้ รับ
การสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้ องและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรื อนานาชาติ และมีกระบวนการ
ประเมินคุณค่าของผลงานในการเผยแพร่ เช่น
มีคณะกรรมการผู้พิจารณากลัน่ กรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจประกอบด้ วย
ศิลปิ นระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการ
การประกวด มี รางวัล รั บรองคุณภาพจากหน่วยงานที่ มี คุณภาพ และที่ เป็ นที่ ยอมรั บในวง
วิชาการ

๙๗

เกณฑ์ การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ ดังนี ้
ค่ านา้ หนัก
๐.๑๒๕

-

๐.๒๕

-

๐.๕๐

-

๐.๗๕

-

๑.๐๐

-

ระดับคุณภาพงานวิจยั
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้ วยศาสตราจารย์ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ จากนอกสถาบันเจ้ าภาพอย่างน้ อยร้ อยละ ๒๕
และมีผ้ ูประเมินบทความที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญในสาขานัน้ จากนอกสถาบันของเจ้ าของ
บทความ
บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่
ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI หรื อ บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิ การจัดทา
รายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้ วยศาสตราจารย์ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาเอก หรื อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรั บในสาขาวิชานัน้ ๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้ อยร้ อยละ ๒๕ และมีผ้ ปู ระเมินบทความที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญในสาขานัน้
จากต่างประเทศ
บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่
ใน Web Site ของสานักงานฯ
บทความจากผลงานวิ จัย ที่ ได้ รับการตี พิมพ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้ อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์ นนนอกเหนื
ั้
อฐานข้ อมูล
ISI หรื อบทความจากผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ (Journal) ที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสานักงานฯ
บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้ อมูลสากล ISI

๙๘

วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน ้าหนักของงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
x ๑๐๐
อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทังหมด
้
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้ อยละเท่ากับ ๕ คะแนน จาแนกตามกลุม่ สาขาวิชา ดังนี ้
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

๕ คะแนน
๒๐
๒๐
๑๐

ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทงั ้ หมด ของอาจารย์ ประจาและ
นักวิจยั ประจา ทังที
้ ่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ (พร้ อมชื่อเจ้ าของบทความ ปี ที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรื อ
รายงานสืบเนื่ องจากการประชุมวิชาการ) โดยรายงานในแต่ละปี ปฏิทิน ในช่วงสามปี ปฏิทินย้ อนหลัง
จนถึงปี ปฏิทินที่ตรงกับปี การศึกษาที่ประเมิน ทังนี
้ ้ให้ ระบุคา่ น ้าหนักของแต่ละบทความวิจยั ด้ วย
๒. จานวนและรายชื่อผลงานสร้ างสรรค์ที่เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติทงหมดของ
ั้
อาจารย์ ประจาและนักวิจัยประจา ทัง้ ที่ ปฏิบัติงานจริ งและลาศึกษาต่อ (พร้ อมชื่ อเจ้ าของผลงาน ปี ที่
เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัดหรื อประเทศที่เผยแพร่ ) และระบุรูปแบบของการเผยแพร่ พร้ อมหลักฐาน โดย
รายงานในแต่ละปี ปฏิทิน ในช่วงสามปี ปฏิทินย้ อนหลัง จนถึงปี ปฏิทินที่ตรงกับปี การศึกษาที่ประเมิน ทังนี
้ ้
ให้ ระบุคา่ น ้าหนักของแต่ละผลงานสร้ างสรรค์ด้วย
๓. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทัง้ หมดในแต่ละปี การศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และ
นักวิจัยประจาทัง้ ที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ ทัง้ นีใ้ ห้ รายงานย้ อนหลังสามปี จนถึงปี การศึกษาที่
ประเมิน
หมายเหตุ แหล่งเผยแพร่ และรายชื่อวารสารที่ได้ รับรองมาตรฐานติดตามได้ จากประกาศของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

๙๙

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๔.๒
ระบบและกลไกการจัดการความรู้ จากงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์
ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ : การบริ หารจัดการความรู้ จากผลงานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ ไปยัง
คณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนา
ผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญสาหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนัน้ สถาบันต้ อง
จัดระบบส่งเสริ มสนับสนุนให้ มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในทรัพย์สินทางปั ญญาจาก
งานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้ แต่ละกลุม่ โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคณ
ุ ภาพเชื่อถือได้ และ
รวดเร็วทันเหตุการณ์
เกณฑ์ มาตรฐานทั่วไป :
๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรื อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรื อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ
๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ จากงานวิจยั หรื องาน
สร้ างสรรค์ เพื่อให้ เป็ นองค์ความรู้ที่คนทัว่ ไปเข้ าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๓. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ องค์ความรู้ จากงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ที่ได้ จากข้ อ ๒ สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้ อง
๔. มีการนาผลงานงานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริ งจากหน่วยงานภายนอกหรื อชุมชน
๕. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ ของงานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ ที่นาไปใช้
ประโยชน์ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์ การประเมิน :
เกณฑ์ ท่ ัวไป
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อ

๑๐๐

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๔.๒.๑
งานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ ท่ นี าไปใช้ ประโยชน์ (สมศ. ๖)
คาอธิบาย
การวิจัย เป็ นพันธกิ จหนึ่งที่ สาคัญของสถาบัน อุด มศึก ษา การดาเนิ นงานตามพันธกิ จอย่ างมี
ประสิทธิ ภาพและประสบความสาเร็ จนัน้ สามารถพิจารณาได้ จากผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีประโยชน์สกู่ ารนาไปใช้ จากการเปรี ยบเทียบจานวนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจาที่ นามาใช้ ประโยชน์ในการแก้ ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในโครงการวิจัย
และรายงานการวิจยั โดยได้ รับการรับรองการใช้ ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของอาจารย์ประจาและ
นักวิจยั ประจา
การนาไปใช้ ประโยชน์ ของงานวิจัย เป็ นการนาไปใช้ ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ใน
โครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้ อง สามารถนาไปสู่การแก้ ปัญหาได้ อย่างเป็ น
รูปธรรมกับกลุม่ เป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนาไปใช้ จนก่อให้ เกิดประโยชน์ได้ จริ ง
ตามวัตถุประสงค์ และได้ การรับรองการใช้ ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การนาไปใช้ ประโยชน์ ของงานสร้ างสรรค์ จะต้ องปรากฏชัดตามที่ระบุไว้ ในวัตถุประสงค์ของ
โครงการสร้ างสรรค์ ซึง่ ได้ นาเสนอรายงานขันตอนการสร้
้
างสรรค์ ผ่านการวิเคราะห์และสรุปผลตามผลงาน
อย่างเป็ นระบบ สามารถนาผลงานและรายงานการดาเนินงานไปใช้ เป็ นประโยชน์ได้ จริ งตามวัตถุประสงค์
และได้ นาเสนอผลการนาไปใช้ จากผู้เกี่ยวข้ อง เช่น สถาบันศิลปะ เป็ นต้ น
วิธีการคานวณ
ผลรวมของจานวนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ที่นาไปใช้ ประโยชน์

x

๑๐
๐

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทังหมด
้
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้ อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุม่ สาขาวิชา
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จานวนและรายชื่องานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ ที่นามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา ซึ่งเป็ นผลงานวิจัยที่ เสร็ จสิน้ ในปี ใดปี หนึ่งในรอบ ๓ ปี โดยนับรวมผลงานที่ นาไปใช้
ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจยั ประจาทังที
้ ่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ พร้ อมชื่อเจ้ าของผลงาน ปี ที่
งานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ดาเนินการเสร็ จ ปี ที่นาไปใช้ ประโยชน์ ชื่อ หน่วยงานที่นาไปใช้ ประโยชน์ โดยมี
หลักฐานการรั บรองการใช้ ประโยชน์ จากหน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติและนานาชาติ ที่เกี่ ยวข้ อง โดย
๑๐๑

รายงานย้ อนหลัง ๓ ปี จนถึงปี ปฏิทินที่ตรงกับปี การศึกษาที่ประเมิน ทังนี
้ ้ให้ แสดงข้ อมูลที่ระบุรายละเอียดการ
ใช้ ประโยชน์ที่ชดั เจนด้ วย ตามแนวทางดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรมจากการนาสิ่งประดิษฐ์ อนั เป็ นผลจากงานวิจยั
หรื องานสร้ างสรรค์ไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
ข้ อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรมจากการนานโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่เป็ น
ผลมาจากงานวิจยั นโยบายไปใช้
ข้ อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม จากการนาผลงานวิจัยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การพัฒนาสาธารณะไปใช้
๒. จานวนอาจารย์ ประจาและนักวิจัยประจาทัง้ หมดในแต่ละปี การศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ และ
นักวิจยั ประจาที่ลาศึกษาต่อ ทังนี
้ ้ให้ รายงานย้ อนหลัง ๓ ปี จนถึงปี การศึกษาที่ประเมิน

๑๐๒

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๔.๒.๒
ผลงานวิชาการที่ได้ รับการรั บรองคุณภาพ(สมศ ๗)
คาอธิบาย
ผลงานวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพ สะท้ อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้ นคว้ า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจยั
การปฏิบตั ิจริ งและได้ นาไปใช้ ในการแก้ ปัญหา หรื อพัฒนางานในหน้ าที่จนเกิดผลดีตอ่ การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และเป็ นประโยชน์ตอ่ ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
เกณฑ์ การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี ้
ค่ านา้ หนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
๐.๒๕
- บทความวิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
๐.๕๐
- บทความวิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
๐.๗๕
- ตาราหรื อหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๐๐
- ตาราหรื อหนังสือที่ ใช้ ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิ จารณาตาม
เกณฑ์ การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว หรื อตาราหรื อหนังสือที่มีคณ
ุ ภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้ รับรองคุณภาพ
x ๑๐๐
อาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทังหมด
้
๓ ปี ย้อนหลัง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้ อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุม่ สาขาวิชา
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
๑.จานวนและรายชื่ อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตารา หนังสือ ) ที่ มี ระดับคุณภาพของ
อาจารย์ ประจา รายปี ตามปี ปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทัง้ ที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ
พร้ อมชื่อเจ้ าของผลงาน ปี ที่ผลงานแล้ วเสร็ จ ปี ที่ได้ รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อ
หน่วยงานที่ รับรอง และมี หลักฐานการรั บรองคุณภาพจากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ค่านา้ หนักของผลงาน
วิชาการแต่ละชิ ้น โดยรายงานย้ อนหลัง ๓ ปี จนถึงปี ปฏิทินที่ตรงกับ
ปี การศึกษาที่ประเมิน
๒.จานวนอาจารย์ประจาทังหมดในแต่
้
ละปี การศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ทังนี
้ ้ให้
รายงานย้ อนหลัง ๓ ปี จนถึงปี การศึกษาที่ประเมิน
๑๐๓

หมายเหตุ รายชื่อวารสารที่ได้ รับรองมาตรฐานติดตามได้ จากประกาศของนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

๑๐๔

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๔.๓
เงินสนั บสนุ นงานวิจัยหรื อ งานสร้ างสรรค์ ต่อจานวนอาจารย์ ประจาและ
นักวิจยั
ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : ปั จจัยนาเข้ า
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ : ปั จจัยสาคัญที่ส่งเสริ มสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้ องจัดสรร
เงินจากภายในสถาบันและที่ได้ รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์อย่าง
มีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้ อมและจุดเน้ นของสถาบัน นอกจากนันเงิ
้ นทุนวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ที่
สถาบันได้ รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็ นตัวบ่งชี ้ที่สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้ านการวิจยั ของสถาบัน
โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุม่ ที่เน้ นการวิจยั
เกณฑ์ การประเมิน : โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาเป็ นคะแนน
ระหว่าง ๐ – ๕
๑. เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ จาแนกเป็ น ๓ กลุม่ สาขาวิชา
๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้ เป็ น
คะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ๖๐,๐๐๐ บาทขึ ้นไปต่อคน
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้ เป็ น
คะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ ้นไปต่อคน
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้ เป็ น
คะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ๒๕,๐๐๐ บาทขึ ้นไปต่อคน
๒. เกณฑ์ ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ ง จาแนกเป็ น ๓ กลุม่ สาขาวิชา
๒.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้ เป็ น
คะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ๑๘๐,๐๐๐ บาทขึ ้นไปต่อคน
๒.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้ เป็ น
คะแนนเต็ม ๕ = ๑๕๐,๐๐๐ บาทขึ ้นไปต่อคน

๑๐๕

๒.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้ เป็ น
คะแนนเต็ม ๕ = ๗๕,๐๐๐ บาทขึ ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ :
๑. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา

๒. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ ในข้ อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก

x๕

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม ๕

สรุ ปคะแนนที่ได้ ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
๑. คะแนนที่ได้ ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ ของทุกกลุม่ สาขาวิชาในคณะวิชา
๒. คะแนนที่ได้ ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ :
๑. จานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจาให้ นบั ตามปี การศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่นบั
รวมผู้ลาศึกษาต่อ
๒. ให้ นบั จานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปี การศึกษาหรื อปี งบประมาณหรื อปี ปฏิทิน
นันๆ
้ ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริ ง
๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนการวิจยั ซึง่ อาจเป็ นหลักฐานจากแหล่งทุนหรื อ
หลักฐานจากการตกลงร่ วมกันของสถาบันที่ ร่วมโครงการ ให้ แบ่งสัดส่วนจานวนเงินตามหลักฐานที่
ปรากฏ กรณีไม่มีหลักฐานให้ แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจยั ของแต่ละสถาบัน
๔. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันที่ได้ ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรื อนักวิจยั แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันที่บคุ คลสายสนับสนุนที่
ไม่ใช่นกั วิจยั เป็ นผู้ดาเนินการ
๑๐๖

องค์ ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
หลักการ
การบริ การทางวิชาการแก่สังคมเป็ นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ให้ บริ การทางวิชาการแก่ชมุ ชน สังคม และประเทศชาติ ในรู ปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้ านที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้ บริ การทางวิชาการอาจให้ เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายหรื ออาจคิดค่าใช้ จ่าย
ตามความเหมาะสม โดยให้ บริ การทังหน่
้ วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ
ชุมชน และสังคมโดยกว้ าง รู ปแบบการให้ บริ การทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็ นแหล่งอ้ างอิงทางวิชาการ ให้ คาปรึกษา ให้ การอบรม จัดประชุมหรื อ
สัมมนาวิชาการ ทางานวิจยั เพื่อตอบคาถามต่างๆ หรื อเพื่อชี ้แนะสังคม การให้ บริ การทางวิชาการนอกจาก
เป็ นการทาประโยชน์ให้ สงั คมแล้ ว สถาบันยังได้ รับประโยชน์ในด้ านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้ และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อนั จะนามาสูก่ ารพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ ประโยชน์ทางด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้ างเครื อข่ายกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึง่ เป็ นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็ นการสร้ างรายได้ ของสถาบันจากการให้ บริ การทางวิชาการ
ด้ วย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สา นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

๑๐๗

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๕.๑
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่ สังคม
ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ : การบริ การทางวิชาการแก่สงั คมเป็ นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันพึงกาหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการบริ
้
การทางวิชาการอย่างเป็ นระบบ และมีการจัดโครงสร้ าง
สถาบันเพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้ บริ การทางวิชาการต้ องมีความเชื่อมโยงกับ
การจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั และสามารถบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยน
การสอนและการวิจยั อย่างเป็ นรูปธรรม
เกณฑ์ มาตรฐาน :
๑. มีระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๒. มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยนการสอน
๓. มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับการวิจยั
๔. มีการประเมินผลความสาเร็ จของการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยน
การสอนและการวิจยั
๕. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรี ยน
การสอนและการวิจยั
หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐานข้ อที่ ๔ ต้ องมีการประเมินความสาเร็ จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ ๒ และ
ข้ อ ๓
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อ

๑๐๘

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๕.๑.๑
การนาความรู้ และประสบการณ์ จากการให้ บริการวิชาการมาใช้ ในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนหรื อการวิจยั (สมศ.๘)
คาอธิบาย
การให้ บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึง่ อยู่ในฐานะที่เป็ นที่พึ่งของชุมชนหรื อ
สังคม หรื อเป็ นแหล่งอ้ างอิงทางวิชาการ หรื อทาหน้ าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้ านวิชาการหรื อ
การพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้ มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริ การวิชาการเป็ นการบริ หการ
ที่มีค่าตอบแทน และบริ การวิชาการให้ เปล่า โดยมีการนาความรู้ และประสบการณ์มาใช้ พัฒนาหรื อบูรณา
การเข้ ากับการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั อาทิ บทความ ตารา หนังสือ รายวิชาหรื อหลักสูตร เป็ นต้ น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ร้ อยละของจานวนโครงการบริ การวิชาการที่ใช้ กบั การเรี ยนการสอนต่อจานวนโครงการบริ การ
วิชาการทังหมดไม่
้
น้อยกว่าร้ อยละ ๑๐
๒. ร้ อยละของจานวนโครงการบริ การวิชาการที่ใช้ กบั การวิจยั ต่อจานวนโครงการบริ การวิชาการ
ทังหมดไม่
้
น้อยกว่าร้ อยละ ๑๐
๓. ร้ อยละของจานวนโครงการบริ การวิชาการที่ใช้ กับการขยายผลสู่การปรั บปรุ งรายวิชาต่อ
จานวนโครงการบริ การวิชาการทังหมดไม่
้
น้อยกว่าร้ อยละ ๕
๔. ร้ อยละของจานวนโครงการบริ การวิชาการที่ใช้ กับการขยายผลสู่การเปิ ดรายวิชาใหม่ ต่อ
จานวนโครงการบริ การวิชาการทังหมดไม่
้
น้อยกว่าร้ อยละ ๕
๕. ร้ อยละของจานวนโครงการบริ การวิชาการที่ใช้ กับการต่อยอดสู่หนังสือหรื อตาราต่อจานวน
โครงการบริ การวิชาการทังหมดไม่
้
น้อยกว่าร้ อยละ ๕
เกณฑ์ การให้ คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อ
ข้ อมูลประกอบการพิจาณา
๑. หลักฐาน เอกสาร ข้ อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจาได้ รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวล
ความรู้ และประสบการณ์จากการให้ บริ การวิชาการมาใช้ ประโยชน์ในการเรี ยนการสอนไปต่อยอดพัฒนา
เป็ นหนังสือ ตารา หรื องานวิจยั ขยายผลนาไปสูก่ ารปรับปรุงรายวิชาหรื อนาไปสูก่ ารเปิ ดรายวิชาใหม่

๑๐๙

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๕.๒
กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ ต่อสังคม (สกอ ๕.๒)
ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ : ความสามารถในการให้ บริ การทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่ ส นอง
ความต้ องการและเป็ นที่พงึ่ ของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพตาม
ศักยภาพและความพร้ อมตามจุดเน้ นของสถาบัน พิจารณาได้ จาก (๑) ประโยชน์หรื อผลกระทบของการ
ให้ บริ การทางวิชาการ (๒) การสร้ างความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (๓) ความรู้ ที่เกิดจากการ
ให้ บริ การทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นนทั
ั ้ งภายในและภายนอกสถาบั
้
น
เกณฑ์ มาตรฐาน :
๑. มีการสารวจความต้ องการของชุมชน หรื อภาครัฐ หรื อภาคเอกชน หรื อหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริ การทางวิชาการตามจุดเน้ นของสถาบัน
๒. มีความร่ วมมือด้ านบริ การทางวิชาการเพื่อการเรี ยนรู้ และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
หรื อภาคเอกชน หรื อภาครัฐ หรื อหน่วยงานวิชาชีพ
๓. มีการประเมินประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้ บริ การทางวิชาการต่อสังคม
๔. มีการนาผลการประเมินในข้ อ ๓ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรื อกิจกรรมการให้ บริ การทาง
วิชาการ
๕. มีการพัฒนาความรู้ ที่ได้ จากการให้ บริ การทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ ส่บู ุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สสู่ าธารณชน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อ

๑๑๐

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๕.๒.๑
การเรี ยนรู้ และเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนหรื อองค์ กรภายนอก
(สมศ. ๙)
คาอธิบาย
โครงการที่มีผลต่ อการพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่
สถาบันจัดขึ ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรื อองค์กรภายนอกและเมื่อดาเนินการแล้ วมีผลก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
ไปในทางที่ดีขึ ้นแก่ชมุ ชนหรื อองค์กรภายนอกในด้ านต่างๆ หรื อ ทาให้ ชมุ ชนหรื อองค์กรภายนอกสามารถ
พึง่ พาตนเองได้ ตามศักยภาพของตน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนหรื อองค์กร
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๘๐
๓. ชุมชนหรื อองค์กรมีผ้ นู าหรื อสมาชิกที่มีการเรี ยนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๔. ชุมชนหรื อองค์กรสร้ างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรื อองค์กร
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้ างคุณค่าต่อสังคม หรื อชุมชน/องค์กรมีความเข้ มแข็ง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อ
ข้ อมูลประกอบการพิจาณา
๑. แผนและกิจกรรมหรื อโครงการที่ส่งเสริ มความเข้ มแข็งของชุมชน
๒. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรื อโครงการ
๓. ข้ อมูลที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามกิจกรรมหรื อโครงการโดยผู้นาหรื อสมาชิกของ
ชุม ชนหรื อ องค์ก รได้ เ รี ย นรู้ และด าเนิน กิจ กรรมอย่า งต่อ เนื ่อ ง และพัฒ นาตามอัต ลัก ษณ์ แ ละ
วัฒนธรรมของชุมชนหรื อองค์กร
๔. ข้ อ มูล ที่แ สดงถึง ผลการดาเนิน งานตามกิจ กรรมหรื อ โครงการของชุม ชนหรื อ องค์ก รที่
สร้ างประโยชน์ ความเข้ มแข็งและคุณค่าต่อสังคม

๑๑๑

องค์ ประกอบที่ ๖ การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็ นพันธกิจสาคัญประการหนึง่ ของสถาบันอุดมศึกษาดังนัน้
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้ องมี ระบบและกลไกการดาเนิ นงานด้ านนี ใ้ ห้ เป็ นไปอย่างมี ประสิทธิ ภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจดุ เน้ นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูร
ณาการเข้ ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทังมี
้ การจัดกิจกรรมที่ฟืน้ ฟู อนุรักษ์ สืบสาน
พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้ างสรรค์ ส่งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ เป็ นรากฐานการพัฒนาองค์
ความรู้ที่ดีขึ ้น
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

๑๑๒

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๖.๑
ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ : สถาบันอุดมศึกษาต้ องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้ าง และการบริ หารจัดการงาน
ทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมทังการอนุ
้
รักษ์ ฟื น้ ฟู สืบสาน เผยแพร่ วฒ
ั นธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่นตาม
จุดเน้ นของสถาบันอย่างมี ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล มี การบูรณาการการทานุบารุ งศิล ปะและ
วัฒนธรรมกับการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน :
๑. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๒. มีการบูรณาการงานด้ านทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
๓. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรื อการบริ การด้ านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
๔. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้ านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๕. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานด้ านทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๖. มีการกาหนดหรื อสร้ างมาตรฐานคุณภาพด้ านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการปฏิบตั ิ
๓ ข้ อ

๑๑๓

คะแนน ๔
มีการปฏิบตั ิ
๔ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ หรื อ ๖ ข้ อ

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๖.๑.๑
การส่ งเสริมและสนับสนุนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ๑๐)
คาอธิบาย
การส่ งเสริมและสนับสนุน หมายถึง การให้ ความสาคัญและการขยายขอบเขตในโครงการหรื อ
กิจกรรมให้ ดีมีคณ
ุ ภาพอย่างสมบูรณ์ขึ ้นด้ วยปั จจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ อาคารสถานที่
บุคลากร ความรู้ โอกาสและกาลังใจ เพื่อให้ บรรลุผลตามวั ตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความเป็ นไปได้
อย่างเป็ นรูปธรรม สามารถจะดาเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง มัน่ คงและยัง่ ยืน
ศิ ล ปะ คื อ งานสร้ างสรรค์ ที่ ส่ง เสริ ม สร้ างความสุน ทรี ย์ ความงาม และความสุข แก่ ผ้ ูค น
สภาพแวดล้ อ ม และสัง คม เพื่ อ พัฒนาการยกระดับความมี ร สนิ ยม ความสุน ทรี ย์ เข้ า ใจคุณค่าและ
ความสาคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็ นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริ มการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริ ญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่ อง
ความคิด ความเชื่อ ซึ่งก่อให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้ จากพฤติกรรมในวิ ถีชีวิตและสังคม
รวมทัง้ ผลที่เกิดจากกิจกรรมหรื อผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลกั ษณะเฉพาะและมีลกั ษณะ
สากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า สาหรั บวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง
วัฒนธรรมที่แสดงความเป็ นอุดมศึกษาที่ถือเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริ ญงอกงามทางปั ญญา
ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน ้าใจเสียสละ และการมีสว่ นร่วมกับสังคม สามารถเป็ นผู้นาที่ดี
และเป็ นที่พึ่งของสังคม มีวฒ
ั นธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรั ทธาเป็ นที่ยอมรั บ มีบทบาทต่อการ
ปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการดารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้
เหมาะสมอย่างฉลาดรู้
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อสังคม
๔. ได้ รับการยกย่องระดับชาติ
๕. ได้ รับการยกย่องระดับนานาชาติ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
๑
ปฏิบตั ิได้
๑ ข้ อ

๒
ปฏิบตั ิได้
๒ ข้ อ

๓
ปฏิบตั ิได้
๓ ข้ อ
๑๑๔

๔
ปฏิบตั ิได้
๔ ข้ อ

๕
ปฏิบตั ิได้
๕ ข้ อ

ข้ อมูลที่ประกอบการพิจารณา
๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
๒. โครงการหรื อกิจกรรมที่สง่ เสริ มและสนับสนุนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม พร้ อมรายละเอียดของ
โครงการหรื อกิจกรรม รวมทังตั
้ วบ่งชี ้และเป้าหมายความสาเร็จ
๓. รายงานสรุปผลหรื อประเมินโครงการหรื อกิจกรรม
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้ มาซึ่งข้ อมูลของการสรุ ปผลสาเร็ จ เช่น
ขันตอนและช่
้
วงระยะเวลาการเก็บข้ อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสารวจหรื อแบบสอบถามหรื อแบบประเมิน วี
การวิเคราะห์ผล เป็ นต้ น
๕. รายงาน รางวัลที่ได้ รับการประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่อง ระดับชาติ และนานาชาติ จากสาถบัน
หรื อหน่วยงานที่เป็ นที่ยอมรับ

๑๑๕

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๖.๑.๒
การพัฒนาสุนทรี ยภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ๑๑)
คาอธิบาย
การพัฒนาสุนทรี ยภาพ หมายถึง การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็ นระบบเกี่ยวกับ
ความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้ อม และสังคมในแนวทาง
ที่ดีขึ ้น โดยมีเป้าหมายที่ชดั เจน และเป็ นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อสร้ างสิ่งใหม่
ต้ องไม่เป็ นการทาลายคุณค่าทางสุนทรี ย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถ
สร้ างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้ องและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรใหม่ ทัง้ ทาง
เทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพื่อให้ อยู่ร่วมกันได้ อย่างเข้ าใจมีความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างสันติสขุ
สุนทรี ยะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรม ที่
ส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สกึ สามารถจรรโลงจิตใจให้ มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้ เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ ที่
งดงาม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้ าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถงึ คุณค่าที่เป็ นรูปธรรมและ
นามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อการดารงรักษ์ สืบต่อไป
ประเด็นการพิจารณา
๑. การมีสว่ นร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้ เกิดวัฒนธรรมที่ดี
๒. อาคารสถานที่ สะอาด และตกแต่งอย่างมีคณ
ุ ค่าทางสุนทรี ย์
๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทศั น์ให้ สวยงามตามธรรมชาติ และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
๔. มีพื ้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื ้อและส่งเสริ มต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทังองค์
้ กร ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
เกณฑ์ การให้ คะแนน
๑
ปฏิบตั ิได้
๑ ข้ อ

๒
ปฏิบตั ิได้
๒ ข้ อ

๓
ปฏิบตั ิได้
๓ ข้ อ

๔
ปฏิบตั ิได้
๔ ข้ อ

๕
ปฏิบตั ิได้
๕ ข้ อ

ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรื อกิจกรรมที่พฒ
ั นาสุนทรี ยภาพด้ านศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่สถาบันดาเนินการในแต่ละปี การศึกษา
๒. โครงการหรื อกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสาเร็ จ
อย่างเป็ นรูปธรรม สามารถประเมินได้
๑๑๖

๓. รายงานสรุ ปผลหรื อ ประเมิ น ผลโครงการหรื อ กิ จ รรมที่ พัฒ นาสุน ทรี ยภาพทางศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้ มาซึง่ ข้ อมูลของการสรุปผลสาเร็ จ เช่น
ขันตอนและช่
้
วงระยะเวลาการเก็บข้ อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสารวจหรื อแบบสอบถามหรื อแบบประเมิน
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็ นต้ น
๕. ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่ปรากฏในประเด็นการพิจารณาในข้ อ ๒ และข้ อ ๓

๑๑๗

องค์ ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาต้ องให้ ความสาคัญกับการบริ หารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้ าที่ใน
การกากับดูแลการทางานของสถาบันให้ มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องบริ หารจัดการด้ านต่างๆ
ให้ มีคณ
ุ ภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้ อมูล การบริ หารความเสี่ยง การบริ หารการเปลี่ยนแปลง
การบริ หารทรัพยากรทัง้ หมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้ หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารั บรองการปฏิบตั ิราชการ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
๕. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๖. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็ นเลิศ ๒๐๐๙-๒๐๑๐
๗. เกณฑ์การบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๘. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้ จดั ตังสถาบั
้
นอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑
๙. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง มาตรฐานห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๑๘

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๗.๑
ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ ๗.๑)
ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ : ปั จจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริ ญก้ าวหน้ าของสถาบันอุดมศึกษา คือสภา
สถาบันและผู้บริ หารทุกระดับของสถาบันนัน้ ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์ เป็ นผู้นาที่ดี มีธรร
มาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้ าวหน้ า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนเข้ ามามีส่วนร่ วม
ในการบริ หาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ ปัญหา และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของ
สถาบันไปในทิศทางที่ถกู ต้ อง จะทาให้ สถาบันเจริ ญรุดหน้ าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์ มาตรฐาน :
๑. สภาสถาบันปฏิบัติหน้ าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้ วนและมี การประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้ า
๒. ผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้ อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบตั ิงานและ
พัฒนาสถาบัน
๓. ผู้บริ หารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทังสามารถ
้
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
๔. ผู้บริ หารสนับสนุนให้ บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ ให้ อานาจในการ
ตัดสินใจแก่บคุ ลากรตามความเหมาะสม
๕. ผู้บ ริ หารถ่ายทอดความรู้ และส่ง เสริ มพัฒ นาผู้ร่วมงาน เพื่ อ ให้ ส ามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
๖. ผู้บริ หารบริ หารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
๗. สภาสถาบันประเมินผลการบริ หารงานของสถาบันและผู้บริ หารนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง
การบริ หารงานอย่างเป็ นรูปธรรม
หมายเหตุ
หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้ อที่ ๖ นัน้ ต้ องแสดงข้ อมูลการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้ วนทัง้ ๑๐ ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึง่ สอดคล้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สมศ.

๑๑๙

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ
๒ หรื อ ๓ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๔ หรื อ ๕ ข้ อ

๑๒๐

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๖ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๗ ข้ อ

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๗.๑.๑
การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้ าที่ของสภาสถาบัน (สมศ. ๑๒)
คาอธิบาย
สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็ นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดาเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา กาหนดระบบกลไก
และกระบวนการที่ เ ป็ นรู ป ธรรมในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ เกิ ด การก ากั บ ดู แ ลและขั บ เคลื่ อ น
สถาบัน อุด มศึก ษา รวมทัง้ การควบคุม และตรวจสอบการด าเนิ น งานของสถาบัน อุด มศึก ษาให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอย่างยัง่ ยืน
การประเมินผลความสาเร็จในการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าที่ของสภาสถาบันจะมุ่งเน้ นการประเมิน
คุณภาพในการกาหนดทิศทางกากับดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้ าที่
และบทบาทของสภาสถาบัน การบริ หารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดาเนินงานตามมติ
การประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ คา่ คะแนนผลการประเมินผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรื อหลักฐานที่ แสดงรายละเอี ยดการก าหนดหรื อทบทวนนโยบายการกากับดูแ ล
สถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ ทบทวนกรอบทิศทางการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้ าที่และ
บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา
๒. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงรายละเอี ย ดการด าเนิ น การตามระบบการก ากั บ ดู แ ล
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรื อหลักฐานหรื อ รายงานหรื อบันทึกการประชุมที่แสดงให้ เห็นส่าสภา
สถาบัน ได้ กาหนดให้ มีกระบวนการที่เป็ นรู ปธรรมในการจัดการเพื่อให้ เกิดการควบคุมและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
๓. เอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าสภาสถาบันมีการติดตามผลการดาเนินงานสาคัญ อาทิ ด้ าน
นโยบายและแผน ด้ านการบริ หารงานบุคคล ด้ านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดาเนินงานตามภารกิจ
หลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นมติสภาสถาบัน
๔. เอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงนโยบายของสภาสถาบันที่กาหนดให้ มีระบบการประเมินตนเองและมี
การดาเนินงานตามระบบนัน้
๕. รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านมา
๖. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบายรวมทังผลกระทบที
้
่เกิดขึ ้นจากการตัดสินใจของสภาสถาบันอุดมศึกษา
๗. เอกสารอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
๑๒๑

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๗.๑.๒
การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้ าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ. ๑๓)
คาอธิบาย
การประเมินผลตามหน้ าที่และบทบาทของผู้บริ หารในการบริ หารและการจัดการให้ บรรลุผลสาเร็ จ
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของสถาบันอุดมศึกษา จะมุ่งเน้ นการประเมินคุณภาพของการ
บริ หารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบตั ิการประจาปี ความสามารถใน
การบริ หารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริ หาร
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ คา่ คะแนนการประเมินผลผู้บริ หารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตัง้ (คะแนนเต็ม ๕)
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงรายละเอี ย ดการก าหนดหรื อ ทบทวนนโยบายการก ากั บ ดู แ ล
สถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ ทบทวนกรอบทิศทางการดาเนิ นงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้ าที่และ
บทบาทของผู้บริ หารสถาบันอุดมศึกษา
๒. เอกสารหรื อหลั ก ฐานที่ แ สดงรายละเอี ย ดการด าเนิ น การตามระบบการก ากั บ ดู แ ล
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรื อหลักฐานหรื อรายงานหรื อบันทึกการประชุมที่แสดงให้ เห็นว่าผู้บริ หาร
สถาบันได้ กาหนดให้ มีกระบวนการที่เป็ นรู ปธรรมในการจัดการเพื่อให้ เกิดการควบคุมและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
๓. เอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าผู้บริ หารสถาบันมีการติดตามผลการดาเนินงานสาคัญ เช่น
ระบบในด้ านนโยบายและแผน ด้ านการบริ หารงานบุคล ด้ านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดาเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นมติสภาสถาบัน
๔. เอกสารหรื อ หลัก ฐานที่ แสดงให้ เห็ นถึง นโยบายของสถาบันที่ กาหนดให้ มี ร ะบบการประเมิ น
ผู้บริ หาร โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตังและมี
้
การดาเนินงานตามระบบนัน้
๕. รายงานการสังเคราะห์มติหรื อนโยบาย รวมทังผลกระทบที
้
่เกิดขึ ้นจากการตัดสินใจของผู้บริ หาร
สถาบันอุดมศึกษา

๑๒๒

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๗.๒
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรี ยนรู้
ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้ อที่ ๓ กาหนดให้ สถาบันมีการสร้ างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ซึง่ ต้ องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสูส่ ถาบันแห่งการเรี ยนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่
ในสถาบันซึง่ กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้ เป็ นระบบ เพื่อให้ ทกุ คนในสถาบันสามารถเข้ าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ร้ ู รวมทัง้ ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ สถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริ หารจัดการความรู้ ในสถาบัน ประกอบด้ วย การระบุความรู้ การ
คัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้ าถึงข้ อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ ทงภายในและภายนอกสถาบั
ั้
น การ
สร้ างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ ภายในสถาบัน การกาหนดแนววิธีปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารจัดการความรู้ในสถาบันให้ ดียิ่งขึ ้น
เกณฑ์ มาตรฐาน :
๑. มีการกาหนดประเด็นความรู้ และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันอย่างน้ อยครอบคลุมพันธกิจด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจยั
๒. กาหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการ
วิจยั อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้ อ ๑
๓. มี ก ารแบ่ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จากความรู้ ทัก ษะของผู้มี ป ระสบการณ์ ต รง
(tacitknowledge) เพื่อค้ นหาแนวปฏิบตั ิที่ดีตามประเด็นความรู้ ที่กาหนดในข้ อ ๑ และเผยแพร่ ไปสู่
บุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่กาหนด
๔. มีการรวบรวมความรู้ ตามประเด็นความรู้ ที่กาหนดในข้ อ ๑ ทังที
้ ่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรี ยนรู้ อื่นๆ ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge)
๕. มีการนาความรู้ ที่ได้ จากการจัดการความรู้ ในปี การศึกษาปั จจุบนั หรื อปี การศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็ นลายลักษณ์ อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ตรง
(tacitknowledge) ที่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาปรับใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้ อ
๑๒๓

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้ อ

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๗.๓
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสินใจที่สอด
รั บกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่ อให้ เป็ นระบบที่ ส มบูรณ์ ส ามารถเชื่ อมโยงกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอก
้
เป็ นระบบที่ใช้ งานได้ ทงเพื
ั ้ ่อการบริ หาร การวางแผนและการ
ตัดสินใจของผู้บริ หารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้ านของบุคลากร เพื่อการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาสถาบัน ทังนี
้ ้ ระบบดังกล่าว
ต้ องมีความสะดวกในการใช้ งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์ มาตรฐาน :
๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
๒. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้ อยต้ อง
ครอบคลุมการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ หารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ
๔. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
๕. มีการส่งข้ อมูลผ่านระบบเครื อข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ องตามที่กาหนด
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อ

๑๒๔

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๗.๔
ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ๗.๔)
ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ : เพื่อให้ สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริ หารความเสี่ยง โดยการบริ หารและควบคุม
ปั จจัย กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็ นมูลเหตุของความเสียหาย (ทังในรู
้ ปของตัวเงิน หรื อ
ไม่ใช่ตวั เงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้ องร้ องจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรื อความคุ้มค่า) เพื่อให้ ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
อยู่ในระดับที่ยอมรั บและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรี ยนรู้ วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ ปัญหา
ล่วงหน้ าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรื อบรรเทาความรุนแรงของปั ญหา รวมทังการมี
้
แผนสารองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้ อมใช้ งาน มีการปรับปรุ งระบบอย่างต่อเนื่องและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์เป็ นสาคัญ
เกณฑ์ มาตรฐาน :
๑. มีการแต่งตังคณะกรรมการหรื
้
อคณะทางานบริ หารความเสี่ยง โดยมีผ้ บู ริ หารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทางาน
๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงอย่างน้ อย ๓ ด้ าน ตาม
บริ บทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี ้
- ความเสี่ยงด้ านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงด้ านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้ านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
- ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริ หารหลักสูตร การ
บริ หารงานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้ านบุคลากรและความเสี่ยงด้ านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้ จากการ
วิเคราะห์ในข้ อ ๒
๔. มีการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
๕. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอย่างน้ อยปี ละ ๑ ครัง้
๑๒๕

๖. มีการนาผลการประเมิน และข้ อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ ในการปรับแผนหรื อวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปี ถดั ไป
หมายเหตุ
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ ๐ หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ ้นภายในสถาบันในรอบปี การ
ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรื อต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรื อต่อความมัน่ คงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่ องของสถาบันในการ
ควบคุม หรื อจัดการกับความเสี่ยง หรื อปั จจัยที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชดั เจน
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ ายแรงที่ให้ ผลประเมินเป็ นศูนย์ (๐) คะแนน เช่น
๑.มีการเสียชีวิตและถูกทาร้ ายร่ างกายหรื อจิตใจอย่างรุ นแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากร
ภายในสถาบัน ทังๆ
้ ที่อยู่ในวิสยั ที่สถาบันสามารถป้องกันหรื อลดผลกระทบในเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ แต่ไม่
พบแผนการจัดการความเสื่ยงหรื อไม่พบความพยามยามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดงั กล่าว
๒.สถาบันหรื อหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรื อมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปั จจัยต่างๆ เช่น
คณาจารย์ นักวิจัยหรื อบุคลากรขาดจริ ยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบตั ิตามาตรฐานหรื อกฎกระทรวง
และเกิดเป็ นข่าวารากฎให้ เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็ นต้ น
๓.สถาบันหรื อหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้ านการเงินจนทาให้ ต้องปิ ดหลักสูตรหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ส่งผล
กระทบต่อนักศึกษาปั จจุบนั ที่เรี ยนอยู่อย่างรุนแรง
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้ อ หรื อ ๔ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๖ ข้ อ

***หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้ คะแนนการประเมินเป็ นศูยย์ (๐) แล้ ว สถาบันก็จะได้ คะแนนการ
ประเมินเป็ นศูนย์ (๐) ด้ วยเช่นกัน หากเห็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
การไม่เข้ าข่ายที่ทาให้ ผลการประเมินได้ คะแนนเป็ นศูนย์ (๐) ได้ แก่
๑.สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริ หารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรื อมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้ เกิดเรื่ องร้ ายแรงดังกล่าวไว้ ลว่ งหน้ า และดาเนินการตามแผน
๑๒๖

๒.เป็ นเหตุสดุ วิสยั อยู่นอกเหนือการบริ หารจัดการ (การควบคุมหรื อการป้องกัน) ของสถาบัน
๓.เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้ อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ กาหนด
ไว้ ลว่ งหน้ า

๑๒๗

องค์ ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่ง ของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะได้ มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรื อเงินรายได้ ของ
สถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้ จากงานวิจยั บริ การ
ทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริ หารสถาบันจะต้ องมีแผนการใช้ เงินที่สะท้ อนความต้ องการใช้ เงิน
เพื่อการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของสถาบันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทา
ความเข้ าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้ จ่ายทังหมดต่
้
อจานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อ
จานวนนักศึกษา ค่าใช้ จ่ายที่สถาบันใช้ สาหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จาแนกตามกลุ่มสาขา รายได้
ทังหมดของสถาบั
้
นหลังจากหักงบ (ค่าใช้ จ่าย) ดาเนินการทังหมด
้
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์
ความรวดเร็ วในการเบิกจ่าย ร้ อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้ หลังจากที่ปฏิบตั ิตามภารกิจทุกอย่าง
ครบถ้ วน สิ่งเหล่านี ้จะเป็ นการแสดงศักยภาพเชิงการบริ หารจัดการด้ านการเงินของสถาบันที่เน้ นถึงความ
โปร่งใส ความถูกต้ อง ใช้ เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
๑. แผนพัฒนาด้ านการเงินระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. แผนปฏิบตั ิงานประจาปี ของสถาบัน
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๕. มาตรฐานแผนการปฏิบตั ิราชการของสานักงบประมาณ
๖. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้

๑๒๘

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๘.๑
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ : สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิ ทธิภาพ
จะต้ องมีแผนกลยุทธ์ทางด้ านการเงินซึง่ เป็ นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดัน
แผนกลยุทธ์ของสถาบันให้ สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้ จ่ายของการดาเนินงาน ทัง้
จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ อื่น ๆ ที่สถาบันได้ รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทา
รายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานทางการเงินต้ องแสดงรายละเอียดการใช้ จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้ สามารถ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่ คงของสถาบันได้
เกณฑ์ มาตรฐาน :
๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้ านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้ เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๓. มีงบประมาณประจาปี ที่สอดคล้ องกับแผนปฎิบตั ิการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร
๔. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้ อยปี ละ ๒
ครัง้
๕. มีการนาข้ อมูลทางการเงินไปใช้ ในการวิเคราะห์คา่ ใช้ จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมัน่ คงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้ าที่ตรวจ ติดตามการใช้ เงินให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
๗. ผู้บริ หารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้ เงินให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย และนาข้ อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ
แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน เป็ นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ ไปของทรั พยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้ สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุท์ทางการเงินจะสอด
รับไปกับแผนกลยุทธ์ ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้ องการทรั พยากรที่ต้องจัดหาสาหรั บการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรั พยากรออกมาเป็ นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่ง
จะเป็ นความต้ องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ ในการดาเนินการให้ กลยุทธ์นนบั
ั ้ งเกิดผล
๑๒๙

จากนัน้ จึงจะกาหนดให้ เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ ว่าสามารถจัดหาได้ จากแหล่ง
เงินทุนใด เช่น รายได้ ค่าธรรมเนีย มการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรื อเงินอุดหนุนจากรั ฐบาล เงินทุน
สะสมของหน่วยงาน เงินบริ จาคจากหน่วยงานภายนอกหรื อศิ ษย์เก่า หรื อสถาบันจะต้ องมีการระดมทุน
ด้ วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นมูลค่า รวมทัง้ มีการวิเคราะห์ต้นทุน
ของการดาเนินงานด้ วย เช่น ต้ นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ หรื อ๓ ข้ อ ๔ ข้ อ หรื อ ๕ ข้ อ
๖ ข้ อ
๗ ข้ อ

๑๓๐

องค์ ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นปั จจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้ องครอบคลุมทังปั
้ จจัยนาเข้ า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์
และผลกระทบที่เกิดขึ ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้ เกิดนวัตกรรมด้ านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เป็ นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๕. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๙. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึก ษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

๑๓๑

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๙.๑
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่ งชี ้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นภารกิ จของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่
สถาบันต้ องสร้ างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของสถาบัน
ให้ เป็ นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและหน่วยงาน
ต้ นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ อง มีการวัดผลสาเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมทัง้ การรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน มีการ
ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถื อเป็ นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการบริ หาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้ างจิตสานึกให้ เห็นว่าเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกัน
ของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ มนั่ ใจได้ ว่าสถาบัน
สามารถสร้ างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
เกณฑ์ มาตรฐานทั่วไป :
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ตังแต่
้ ระดับภาควิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
๒. มีการกาหนดนโยบายและให้ ความสาคัญเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริ หารสูงสุดของสถาบัน
๓. มีการกาหนดตัวบ่งชี ้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
๔. มีการดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้ วน ประกอบด้ วย ๑) การ
ควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็ น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้ วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online และ
๓) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ๕. มีการนาผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุ งการทางาน และส่งผลให้ มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี ้ของแผนกลยุทธ์ทกุ ตัวบ่งชี ้
๖. มีระบบสารสนเทศที่ให้ ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทัง้ ๙
องค์ประกอบคุณภาพ
๑๓๒

๗. มีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้ บริ การตามพันธกิจของสถาบัน
๘. มีเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน
๙. มีแนวปฏิบตั ิที่ดีหรื องานวิจัยด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ ้น และ
เผยแพร่ให้ หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ ประโยชน์
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ หรื อ๓ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๔ หรื อ ๕ หรื อ ๖
ข้ อ

๑๓๓

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๗ หรื อ ๘ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๙ ข้ อ

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี ๙.๑.๑
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรั บรองโดยต้ นสังกัด (สมศ. ๑๕)
คาอธิบาย
ตามกฎกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิ ธี การประกั นคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ระบุไว้ วา่ “...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษานัน้ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทัง้
เปิ ดเผยผลการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทัง้ นี ้ สถานศึกษาจะดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชีท้ ี่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรื อต้ นสังกัด
กาหนด โดยจะเป็ นตัวบ่งชี ้ที่เน้ นด้ านปั จจัยนาเข้ าและกระบวนการ ซึง่ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
โดยต้ นสั ง กั ด นี ้ จะเป็ นคะแนนที่ ส ามารถสะท้ อนประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลของคุ ณ ภาพ
การดาเนิ นงานด้ านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนัน้ ในการประเมิ นตัวบ่งชี น้ ี ้ จะใช้ ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้ นสังกัด โดยไม่ต้องทาการประเมินใหม่
วิธีการคานวณ
ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้ นสังกัด
จานวนปี
หมายเหตุ
ใช้ คะแนนประเมิ น ระบบประกัน คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับ สถาบัน ตามที่
หน่วยงานต้ นสังกัดกาหนด ย้ อนหลัง ๓ ปี ทัง้ นี ้ สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เริ่ มใช้ คะแนนตังแต่
้ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เนื่องจากใช้ เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น
ประเมินปี ๒๕๕๔ ใช้ คะแนนประเมิน ๑ ปี คือ ปี ๒๕๕๓
ประเมินปี ๒๕๕๕ ใช้ คา่ เฉลี่ยคะแนนประเมิน ๒ ปี คือ ปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
ประเมินปี ๒๕๕๖ ใช้ คา่ เฉลี่ยคะแนนประเมิน ๓ ปี คือ ปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ คา่ เฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้ นสังกัด ๓ ปี ย้ อนหลังเป็ นคะแนน
ของตัวบ่งชี ้นี ้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม ๕ เช่นเดียวกับการประเมินภายนอก)
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
คะแนนประเมิ นระบบประกัน คุณภาพภายในของสถาบัน อุด มศึก ษาโดยหน่วยงานต้ นสังกัด
จานวน ๓ ปี ก่อนปี ที่ประเมิน
๑๓๔

ตัวบ่ งชีท้ ่ ี........... ผลการชีน้ า ป้องกัน หรื อแก้ ปัญหาสังคมในด้ านต่ างๆ (สมศ. ๑๗)
คาอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษาเลือกดาเนินการ ๒ เรื่ อง จากประเด็นเรื่ องที่ชี ้นา หรื อแก้ ปัญหาสังคมในด้ านต่างๆ
อาทิ การส่งเสริ มและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ความรักชาติ บารุ งศาสนา เทิดทูน
พระมหากษัตริ ย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้ างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สงู อายุ นโยบาย
รัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้ อมรับการเป็ นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้ อม อุบตั ิภยั สิ่งเสพติด
ความฟุ่ มเฟื อย การแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง สร้ างสังคมสันติสขุ ความปรองดอง ตลอดจนการน้ อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ เป็ นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ประเด็นเรื่ องที่ชีน้ า หรื อแก้ ปัญหาสังคมในด้ านต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดาเนินการใน
แต่ละเรื่ องนัน้ ต้ องผ่านการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อสังคม
๔. ได้ รับการยกย่องระดับชาติ
๕. ได้ รับการยกย่องระดับนานาชาติ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อ
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
๑. โครงการหรื อกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ ดาเนินงานโดยมีบทบาทในการชี ้นาหรื อแก้ ปัญหา
สังคมในด้ านต่างๆ ที่ระบุวตั ถุประสงค์ และกลุม่ เป้าหมาย รวมทังความส
้
าเร็จของโครงการ
๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได้ ดาเนินงาน
โดยมีบทบาทในการชี ้นาหรื อแก้ ปัญหาสังคมในด้ านต่างๆ
๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซึง่ จะต้ องมีจานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการจริ ง ผลการประเมิน
ความรู้ความเข้ าใจ และผลการประเมินการนาความรู้ไปใช้ พร้ อมแบบประเมิน
๔. หลักฐาน เอกสาร ข้ อมูลที่แสดงถึงการเกิด ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อสังคม
จากการดาเนินงานของโครงการ
๑๓๕

๕. หลักฐาน เอกสาร ข้ อมูลที่แสดงถึงการได้ รับการยกย่องระดับชาติ
๖. หลักฐาน เอกสาร ข้ อมูลที่แสดงถึงการได้ รับการยกย่องระดับนานาชาติ

๑๓๖

บทที่ ๔
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักที่สาคัญ ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การให้ บริ การ
ทางวิชาการแก่สงั คม และการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม และมีพนั ธกิจอย่างน้ อยอีก ๕ ประการที่จะ
สนับสนุนให้ การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ คือ ๑) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการดาเนินการ ๒) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๓) การบริ หารและการจัดการ ๔) การเงินและ
งบประมาณ และ ๕) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึง่ พันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะต้ อง
ทางานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่ องเข้ าด้ วยกันอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง จึงจะส่งเสริ มให้ การจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคณ
ุ ภาพได้
อนึง่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๓๔ กาหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้ าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคล้ องกับความต้ องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้ องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ดังนัน้ จึงได้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ ๗
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี ้
ประกอบด้ วยมาตรฐานย่อย ๓ ด้ าน ได้ แก่ มาตรฐานด้ าน
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้ านการบริ หารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้ านการสร้ างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรี ยนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
๑. มาตรฐานด้ านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็ นผู้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม มีความสามารถในการเรี ยนรู้ และ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุขทังทางร่
้
างกายและ
จิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลกมาตรฐานนี ้มีตวั บ่งชี ้หลัก ได้ แก่
๑) บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ของตน สามารถเรี ยนรู้ สร้ างและ
ประยุกต์ใช้ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบตั ิงานและสร้ างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้ สามารถแข่งขัน
ได้ ในระดับสากล
๒) บัณฑิตมีจิตสานึก ดารงชีวิต และปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึด
หลักคุณธรรมจริ ยธรรม

๑๓๗

๓) บัณฑิตมีสขุ ภาพดีทงด้
ั ้ านร่ างกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพ
ของตนเองอย่างถูกต้ องเหมาะสม
๒. มาตรฐานด้ านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริ หารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมีดลุ ย
ภาพ
ก. มาตรฐานด้ านธรรมาภิบาลของการบริ หารการอุดมศึกษา มีการบริ หาร
จัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงความหลากหลาย และความเป็ นอิสระทาง
วิชาการ มาตรฐานนี ้มีตวั บ่งชี ้หลัก ได้ แก่
๑) มีการบริ หารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
ยืดหยุ่นสอดคล้ องกับความต้ องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ
๒) มี ก ารบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่ งใส และตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่านระบบ
และวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า คุ้มทุน
๓)มี ร ะบบการประกั น คุณ ภาพเพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข. มาตรฐานด้ านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดาเนินงานตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษาทัง้ ๔ ด้ านอย่างมีดลุ ยภาพ โดยมีการประสานความร่ วมมือรวมพลังจากทุก
ภาคส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้ มาตรฐานนี ้มีตวั บ่งชี ้หลัก ได้ แก่
๑) มีหลักสูตรและการเรี ยนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้ องกับ
ความต้ องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรี ยนแบบเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญเน้ นการเรี ยนรู้และการสร้ างงานด้ วยตนเองตามสภาพจริ ง ใช้ การวิจยั เป็ น
ฐาน มีการประเมิน และใช้ ผลการประเมิน เพื่อ พัฒนาผู้เรี ยน และการบรหิารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมี
การบริ หารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้ องกับหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
๒) มีการวิจัยเพื่อสร้ างและประยุกต์ใช้ องค์ ความรู้ ใหม่ที่เป็ นการขยาย
พรมแดนความรู้และทรัพย์สินทางปั ญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม
ตามศักยภาพของประเภทสถาบันมีการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทังในและ
้
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
๑๓๘

๓) มีการให้ บริ การวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่ วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทังในและต่
้
างประเทศ เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งและความ
ยัง่ ยืนของสังคม และประเทศชาติ
๔) มีการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ วฒ
ั นธรรม ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น เพื่อเสริ ม สร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย มีการปรับใช้
ศิลปะวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
๓. มาตรฐานด้ านการสร้ างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่ งการเรี ยนรู้
การแสวงหา การสร้ าง และการจัดการความรู้ ตามแนวทาง/หลักการอันนาไปสู่สงั คม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรี ยนรู้ มาตรฐานนี ้มีตวั บ่งชี ้หลัก ได้ แก่
๑) มีการแสวงหา การสร้ าง และการใช้ ประโยชน์ความรู้ ทังส่
้ วนที่เป็ นภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นและเทศ เพื่อเสริ มสร้ างสังคมฐานความรู้
๒) มีการบริ หารจัดการความรู้ อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ หลักการวิจยั แบบบูรณาการ
หลักการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ หลักการสร้ างเครื อข่ายและหลักการประสานความร่ วมมือรวมพลังอันนาไปสู่
สังคมแห่งการเรี ยนรู้
นอกจากนีค้ ณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ จัดทามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่ม
สถาบันที่มีปรั ชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตังที
้ ่แตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มาตรฐานฉบับนี ้ประกอบด้ วยมาตรฐานหลัก ๒ ด้ าน คือ มาตรฐานด้ านศักยภาพและความ
พร้ อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้ านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ
กาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็ น ๔ กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้ นระดับ
ปริ ญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้ นการวิจยั ขัน้ สูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอก
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้ วยมาตรฐานหลัก ๒ ด้ าน และมาตรฐานย่อยอีกมาตรฐาน
ละ ๔ ด้ าน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
๑) มาตรฐานด้ านศักยภาพและความพร้ อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้ วยมาตรฐานย่อย
ด้ านต่าง ๆ ๔ ด้ าน

๑๓๙

๑.๑) ด้ านกายภาพ
สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้ วยลักษณะสาคัญของอาคารเรี ยนที่ดี มีห้องครบ
ทุกประเภท พื ้นที่ใช้ สอยที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภท มีจานวนเพียงพอ และ
เหมาะสมกับจานวนอาจารย์ประจา จานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจานวนนักศึกษาตามแผนการ
รับนักศึกษา ตามเกณฑ์พื ้นที่ใช้ สอยอาคารโดยประมาณ รวมทังต้
้ องจัดให้ มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีครุภณ
ั ฑ์ประจาอาคาร ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา และ
คอมพิวเตอร์ จานวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษา ทัง้ นี ้ อาคารและบริ เวณอาคารจะต้ องมีความมั่นคง
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะหรื อความจาเป็ นอย่างอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
๑.๒) ด้ านวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษามีศกั ยภาพและความพร้ อมในการปฏิบตั ิภารกิจด้ านวิชาการสอดคล้ อง
กับวิสยั ทัศน์
พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้ องการของประเทศและผู้ใช้
บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรี ยนจะได้ รับการบริ การการศึกษาที่ดี สามารถแสวงหาความรู้ได้ อย่างมี
คุณภาพ สถาบันต้ องมีการบริ หารวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทังในด้
้ านการวางแผนรับ
นักศึกษาและการผลิตบัณฑิตการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การประเมินผล การเรี ยนรู้ การประกัน
คุณภาพการเรี ยนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริ หารวิชาการ
๑.๓) ด้ านการเงิน
สถาบันอุดมศึกษามีความพร้ อมด้ านการเงินทังงบการเงิ
้
นรวมและงบที่จาแนกตามกองทุน
มีแผนการ
เงินที่มนั่ คง เป็ นหลักประกันได้ ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ ตามพันธกิจและเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ รวมทังสอดคล้
้
องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ เู รี ยนและผู้ใช้ บริ การ
อุดมศึกษา สถาบันมีการจัดทารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้ มาของรายได้ รายรับ การจัดสรร การใช้
จ่ายที่มีประสิทธิภาพ และทัว่ ถึงเป็ นธรรม
อย่างชัดเจน รวมทังการน
้
ารายได้ ไปลงทุนภายใต้ การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง มีระบบการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตั งานควบคูไ่ ปกับการใช้ เงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบ
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อนของบุคลากรทุกระดับ
๑.๔) ด้ านการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดวิสั ยทัศน์
ค่านิยม ไปสูก่ ารปฏิบตั ิที่สอดคล้ องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และพันธกิจที่กาหนด
๑๔๐

ไว้ โดยมีสภาสถาบันทาหน้ าที่กากับ นโยบาย การดาเนินการตามแผนการบริ หารบุคคล การบริ หาร
งบประมาณและทรัพย์สิน การบริ หารสวัสดิการที่จดั ให้ กบั นักศึกษาและบุคลากรทุ กระดับ รวมทังก
้ ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับและกฎหมายที่กาหนด
ไว้ มีการเผยแพร่ ผลการกากับการดาเนินงานของสภาสถาบัน และการบริ หารจัดการของผู้บริ หารทุก
ระดับสูป่ ระชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใต้ หลักธรรมาภิบาลที่ประกอบด้ วย หลักความ
โปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้ หลักการมีสว่ นร่วม และหลักความคุ้มค่า
๒) มาตรฐานด้ านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้ วยมาตรฐาน
ย่อยด้ านต่างๆ ๔ ด้ าน
๒.๑) ด้ านการผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาดาเนิ นการรั บนักศึกษาเข้ าเรี ยนที่มี คุณสมบัติและจานวนตรงตาม
แผนการรับนักศึกษาและสอดคล้ องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้
ตามคุณลักษณะ จุดเน้ นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด และจัดให้ มีข้อมูลสารสนเทศที่ชดั เจน
เผยแพร่ตอ่ สาธารณะในเรื่ องหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน คณาจารย์ที่ส่งเสริ มการจัดกิจกรรม การ
พัฒนาการเรี ยนร้ ทู ัััง้ ในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้ องการของนักศึกษา
๒.๒) ด้ านการวิจยั
สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินพันธกิจด้ านการวิจัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพและ
ภายใต้ จดุ เน้ นเฉพาะ โดยมีการดาเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริ หารจัดการเพื่อส่งเสริ ม
และสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจยั บุคลากรให้ มีสมรรถนะในการทาวิจยั ส่งเสริ มและสร้ างเครื อข่ายการทา
วิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ ได้ ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริ เริ่ มสร้ างสรรค์ที่มี
คุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความต้ องการของสังคมได้
ในวงกว้ างและก่อให้ เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน
๒.๓) ด้ านการให้ บริการทางวิชาการแก่ สังคม
สถาบันอุดมศึกษามีการให้ บริ การทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทัง้ ในวงกว้ าง
และกลุม่ เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ อาจให้ บริ การโดยการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันทัง้
ในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ ในหลายลักษณะ อาทิ การให้ คาปรึกษา การศึกษาวิจยั การค้ นคว้ า
เพื่อแสวงหาคาตอบให้ กบั สังคม การให้ บริ การฝึ กอบรมหลักสูตรระยะสันต่
้ างๆ การจัดให้ มีการศึกษา
ต่อเนื่องบริ การแก่ประชาชนทั่วไป การให้ บริ การทางวิชาการนี ้ สามารถจัดในรู ปแบบของการให้ บริ การ
แบบให้ เปล่าหรื อเป็ นการให้ บริ การเชิงพาณิชย์ ที่ให้ ผลตอบแทนเป็ นรายได้ หรื อเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับมา
พัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่
๑๔๑

๒.๔) ด้ านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทงั ้ ในระดับ
หน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ศิลปะและวัฒนธรรมเป็ น
ส่วนหนึ่งของการจัดการเรี ยนการสอนโดยตรงหรื อโดยอ้ อม เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนและบุคลากรของสถาบันได้ รับ
การปลูกฝั งให้ มีความรู้ ตระหนัก ถึงคุณค่า เกิด ความซาบซึ ้งและมีสนุ ทรี ยะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ สามารถนาไปใช้ เป็ นเครื่ องจรรโลงความดีงามในการดารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่
ปรารถนาและเรี ยนรู้ วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการ
ดาเนินงานด้ านนี ้อย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การดาเนินงานด้ าน
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
นอกจากนีส้ ภาการพยาบาลได้ กาหนดหลักเกณฑ์ในการรั บรองสถาบันการศึกษาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ไว้ ดังนี ้
องค์ ประกอบ ดัชนีของการรั บรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (กรณีสถาบันที่
มีผ้ สู าเร็จการศึกษาแล้ ว)
องค์ ประกอบ
ดัชนี
เกณฑ์ สาคัญ
๑. ผู้บริ หารระดับคณะหรื อเทียบเท่า ๑) เป็ น ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชันหนึ
้ ง่ / ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชันหนึ
้ ง่ และวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่า
ปริ ญญาโททาง การพยาบาล/วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ /การบริ หาร/
การศึกษาหรื อมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รองศาสตราจารย์ และ
๒) มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่า ๕ ปี และ
๓) มีประสบการณ์ด้านการบริ หารการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒. อัตราส่วนอาจารย์พยาบาล
๑) ไม่เกิน ๑ : ๖
ประจาต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า
๓. อัตราส่วนอาจารย์พยาบาลหรื อ ๑) ไม่เกิน ๑:๘
พยาบาลผู้สอนภาคปฏิบตั ิ ต่อ
นักศึกษา ในการสอนแต่ละรายวิชา
ของภาคปฏิบตั ิทางการพยาบาล
๑๔๒

องค์ ประกอบ
๔. แผนการสอน/ ชุดการสอน

ดัชนี
๑) มีทกุ หน่วยการเรี ยนในทุกรายวิชาทางการ พยาบาล (ทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ในระดับปริ ญญาตรี )
๕. ผลการสอบขึ ้นทะเบียนประกอบ ๑) ผลการสอบขึ ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพฯครัง้ แรกได้ ไม่น้อยกว่า
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ร้ อยละ ๗๐ ของผู้เข้ าสอบครัง้ แรก(เฉลี่ยย้ อนหลัง๓ปี การศึกษา)
ครรภ์
๖. ผลงานวิจยั
๑) มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มี Peer Review ตาม
มาตรฐานสากลหรื อมีการเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติที่มีเอกสาร/สิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่รวมสาระเนื ้อหาการ
ประชุม ไม่น้อยกว่า ๒๐% ของจานวนอาจารย์ทงหมดต่
ั้
อปี (เฉลี่ย
ย้ อนหลัง ๓ ปี )
๗. การตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ ๑) มีการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายในทุกปี (เฉลี่ยย้ อนหลัง ๓ ปี )
ภายใน
เกณฑ์ ท่ ัวไป
๑. ปรัชญา/ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธ ๑) มีการกาหนดปรัชญา / ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบายและ
กิจ นโยบาย วัตถุประสงค์และแผน วัตถุประสงค์ของสถาบันไว้ ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและสอดคล้ อง
ดาเนินงาน
กับองค์กรหลัก
๑.๑ ปรัชญา/ปณิธาน วิสยั ทัศน์
๒) สมาชิกในองค์กรมีสว่ นร่วมในการกาหนด / รับรู้
พันธกิจ นโยบายและวัตถุประสงค์
ของสถาบันการศึกษา
๑.๒ แผนงาน/แผนกลยุทธ์
๑) มีการวางแผนงานระยะยาว/ แผนกลยุทธ์(๔ ปี ขึ ้นไป)ที่สอด
๑.๓ การประเมินแผนงานและ
โครงการ

คล้ องกับปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์ของสถาบัน
๑) มีการประเมินแผนงานและโครงการประจาปี อย่างเป็ นระบบ

๑๔๓

องค์ประกอบ
๒. การจัดการเรี ยน การสอน
๒.๑ หลักสูตร

๒.๒ อาจารย์พยาบาล

ดัชนี
๑) มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และสภาการพยาบาล
๒) มีการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑) มีโครงสร้ างการบริ หารหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
๒.๒) มีแผนการจัดการเรี ยนการสอน แต่ละชันปี
้ ตลอดหลักสูตรและมี
การดาเนินงานตามแผน
๒.๓) มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้ อยทุก ๕ ปี
๑) คุณสมบัติอาจารย์
๑.๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชันหนึ
้ ง่ และการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ชนหนึ
ั ้ ง่
๑.๒) มีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบตั ิในสาขาการ
พยาบาล ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หลังสาเร็จปริ ญญาโท ปริ ญญาเอกทางการ
พยาบาล หรื อวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ หรื อไม่น้อยกว่า ๒ ปี หลังสาเร็จ
ปริ ญญาโท/ ปริ ญญาเอก สาขาอื่น หรื อไม่น้อยกว่า ๓ ปี หลังสาเร็จ
ปริ ญญาตรี ทางการพยาบาล
๒) ร้ อยละของจานวนอาจารย์ประจา ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา
๒.๑) ระดับปริ ญญาเอก
๒.๒) ระดับปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า
๒.๓) ระดับปริ ญญาตรี
๓) อาจารย์มีภาระงานสอนเฉลี่ยต่อปี การศึกษาไม่เกิน ๑๐ หน่วย
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
๔) มีระบบพัฒนาอาจารย์
๔.๑) จานวนอาจารย์ใหม่ที่ได้ รับการเตรียมความพร้ อมตามระบบที่
กาหนด ( ๓ ปี ย้ อนหลัง )
๔.๒) ร้ อยละของอาจารย์ที่ได้ รับการพัฒนา (อบรม ศึกษา ดูงาน
สัมมนา ประชุมวิชาการ ใน/ต่างประเทศ ทุกปี (เฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง )

๑๔๔

องค์ประกอบ
๒.๓ กระบวนการเรียนการสอน

๒.๔ นิสิต/นักศึกษาและบัณฑิต

๒.๕ การวัดและประเมินผล

๒.๖ ปั จจัยเกื ้อหนุน
๒.๖.๑ อาคารสถานที่

ดัชนี
๑) มีประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ครบทุกวิชาใน
หลักสูตร ยกเว้ น วิชาเลือกของคณะอื่น
๒) มีระบบการประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
๒.๑) มีการประเมินผลการสอนของ อาจารย์โดย นักศึกษา และ
อาจารย์ผ้ สู อน หรื อผู้เกี่ยวข้ อง
๒.๒) มีการประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา เมื่อสิ ้น
ภาคการศึกษาโดยนักศึกษา
๒.๓) ใช้ ผลการประเมินในการพัฒนารายวิชา
๑) จานวนและร้ อยละผู้สาเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ใน
หลักสูตร (เฉลี่ย ๓ ปี )
๒) ร้ อยละของการมีงานทาและ/หรื อศึกษาต่อ ของ บัณฑิตที่สาเร็จ
ใหม่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๘๐ ภายในปี แรก
๓) มีการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตใหม่ทกุ รุ่นหลังสาเร็จ
การศึกษา ภายใน ๑ ปี
๔) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตใหม่ทกุ รุ่นหลังสาเร็จ
การศึกษา ภายใน ๑ ปี
๑) มีการวัดและการประเมินผลการศึกษาอย่างเป็ นระบบได้ มาตรฐาน
ตามหลักการวัดและประเมินผล
๑.๑) มีผงั การออกข้ อสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล
๑.๒) มีการวิพากย์ข้อสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล
๑.๓) มีการวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล
๑.๔) มีระบบการตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้
๑) มีอาคารเรี ยน และห้ องเรี ยนเอื ้อต่อการเรี ยนการสอนทุกรูปแบบที่
กาหนดไว้ ในหลักสูตร
๒) มีห้องทางานเหมาะสมและเอื ้อ ต่อการทางานของอาจารย์และ
บุคลากร
๑๔๕

องค์ประกอบ

๒.๖.๒ ห้ องปฏิบตั ิการและ
อุปกรณ์การศึกษา

๒.๖.๓ ห้ องสมุด

๒.๖.๔ สถานที่ฝึกภาคปฏิบตั ิ

ดัชนี
๓) มีสถานที่ทากิจกรรมเสริ มหลักสูตร นันทนาการ และการกีฬา
เหมาะสมและเอื ้อต่อการพัฒนานักศึกษา
๔) มีสถานที่พกั นักศึกษาปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเอื ้อต่อการเรียนและ
การทากิจกรรมนอกเวลา
๑) ห้ องปฏิบตั ิการพยาบาลเหมาะสมและมีอปุ กรณ์เพียงพอในทุก
สาขาการพยาบาลและพร้ อมใช้
๒) ห้ องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ เหมาะสมและมี
อุปกรณ์จานวนเพียงพอและพร้ อมใช้
๓) ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เหมาะสม และมีคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ : ๑๐ และพร้ อมใช้
๔) โสตทัศนูปกรณ์เหมาะสมและมีจานวนเพียงพอ และพร้ อมใช้
๑) มีตาราหลักทางการพยาบาลที่ทนั สมัยไม่ต่ากว่าสาขาวิชาละ ๑๐
ชื่อเรื่ อง
๒) มีจานวนตารา/หนังสือทางการพยาบาล และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
ในอัตราส่วนนักศึกษา : จานวนหนังสือ = ๑ : ๕๐
๓) จานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไม่น้อยกว่า ๑๐ ชื่อ
เรื่ อง
๔) จานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๐
ชื่อเรื่ อง
๕) มีระบบและเทคโนโลยีการสืบค้ นข้ อมูลทางวิชาการทัง่ ภายในและ
ภายนอกประเทศ
๖) มีเวลาให้ บริ การไม่น้อยกว่า ๖๐ ชม/ สัปดาห์
๑) มีแหล่งฝึ กปฏิบตั ิทางการพยาบาลครบทุกสาขา
๒) แหล่งฝึ กปฏิบตั ิมีระบบประกัน/ควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล
๓) มีระบบ ความปลอดภัยสาหรับนักศึกษาที่ฝึกปฏิบตั ิงาน

๑๔๖

องค์ประกอบ
ดัชนี
๓. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อ ๑) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ส่งเสริ มพัฒนาการของนิสติ
๒) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและแนะแนว
นักศึกษา
๓) มีการประเมิน/ติดตามผลแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
๔) มีองค์กรนิสิตนักศึกษา
๔.การวิจยั และผลงานทางวิชาการ
๔.๑ นโยบาย แผนงาน และระบบ ๑) มีนโยบายและแผนงานวิจยั และวิชาการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สนับสนุนการวิจยั และผลงานทาง ๒) มีหน่วยงานวิจยั /กรรมการวิจยั กรรมการวิชาการของสถาบันระดับ
วิชาการ
คณะ
๓) มีการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิจยั
๔.๒ ผลงานวิชาการ
๑) มีการผลิตและเผยแพร่ตารา/หนังสือ/คูม่ ือ/สื่อ/บทความทาง
วิชาการ / สิ่งประดิษฐ์ ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๐%
ของจานวนอาจารย์ทงหมด
ั้
(ย้ อนหลัง ๓ ปี )
๕. การบริ การวิชาการแก่สงั คม
๑) มีนโยบาย วัตถุประสงค์และแผนงานการบริ การวิชาการแก่สงั คม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๒) มีหน่วยงาน/กรรมการ/ผู้รับผิดชอบงานบริ การวิชาการแก่สงั คม
ระดับสถาบัน
๓) มีผ้ รู ับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
๔) มีกิจกรรมบริ การวิชาการแก่สงั คมที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพ ทังภายใน
้
และภายนอกสถาบัน
๕) มีการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สงั คม
๖.การทานุบารุงศิลปะและ
๑) มีนโยบาย วัตถุประสงค์และแผนงานการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ของชาติ
๒) มีผ้ รู ับผิดชอบงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับสถาบัน
๓) มีโครงการ/กิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔) มีการประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
๑๔๗

องค์ ประกอบ
๗.การบริ หารและจัดการ
๗.๑ โครงสร้ างการบริ หาร

ดัชนี
๑) มีการกาหนดแผนภูมิโครงสร้ างและระบบการบริ หารที่สอดคล้ อง
กับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา
๒) มีการกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานตาม
โครงสร้ าง
๗.๒ ผู้บริ หารระดับรอง คณะวิชา
๑) เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชันหนึ
้ ง่ /ผู้ประกอบวิชาชีพการ
หรื อเทียบเท่า/หัวหน้ าภาควิชา หรื อ พยาบาลและการผดุงครรภ์ชนหนึ
ั ้ ง่ และวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาโท
เทียบเท่า
ทางการพยาบาล/ วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ/การบริหาร/การศึกษาหรื อมีตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์ด้านการ
สอนไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒) มีภาระงานสอนเฉลีย่ ต่อปี การศึกษาไม่เกิน ๖ หน่วยชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์
๗.๓ ระบบข้ อมูลและสารสนเทศ
๑) มีระบบข้ อมูลและสารสนเทศด้ านการบริหาร
เพื่อการตัดสินใจ
๒) มีระบบข้ อมูลและสารสนเทศด้ านการเรี ยน การสอน
๓) มีระบบข้ อมูลและสารสนเทศด้ านการวิจยั
๔) มีระบบข้ อมูลและสารสนเทศด้ านการบริการวิชาการแก่สงั คม
๗.๔ การบริ หารบุคคล
๑) กาหนดลักษณะงาน/ขอบเขตงานทุกตาแหน่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๒) มีระบบการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากร
๓) มีระบบการประเมินบุคลากร
๗.๕ การเงินและงบประมาณ
๑) จัดทาแผนและจัดสรรงบประมาณครอบคลุมภารกิจหลักของ
สถาบัน
อุดมศึกษา
๒) วิเคราะห์และประเมินผลการใช้ งบประมาณตามภารกิจเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
๓) มีการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างสม่าเสมอ

๑๔๘

บรรณานุกรม
สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข . คู่มือประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. อัดสาเนา : ๒๕๕๑.
สถาบัน พระบรมราชชนก สานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข .แผนกลยุ ทธ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาวิท ยาลั ย ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข . โรงพิ มพ์ ม หาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ :
กรุงเทพมหานคร , ๒๕๔๓.
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุ ณภาพการศึก ษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓. ห้ างหุ้นส่วนจากัดภาพพิมพ์ : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๔.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.). คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารั บรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔. จุดทอง จากัด:กรุงเทพมหานคร , ๒๕๕๓.
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔. บริ ษัท ไทภูมิ พับลิชชิ่ง จากัด : กรุ งเทพมหานคร
, ๒๕๕๓.
สานักพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล. นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ. อัดสาเนา , ๒๕๔๘.
สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. เกณฑ์ คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนิน งานที่เป็ นเลิศ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓. ห้ างหุ้นส่วนจากัด ภาพพิม พ์ ,
๒๕๕๓.

๑๔๙

ภาคผนวก

ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน
๑. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ ๘๐ มีสว่ นร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี)ตามแบบ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
๔. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
๕. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังปี การศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔
(ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปี ที่แล้ ว
๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
๙. อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
๑๐. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สดุ ท้ าย/บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

๑๕๑

หมายเหตุ
๑. สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชี ้เพิ่มเติมให้ สอดคล้ องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบันฯ หรื อกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานที่สงู ขึ ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนด
ไว้ ในรายละเอียดของหลักสูตร ทังนี
้ ้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการ
ดาเนินการที่บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี ้ทังหมดอยู
้
่ในเกณฑ์ดีจงึ จะได้ รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์
การประเมินผ่านคือ มีการดาเนินงานตามข้ อ ๑-๕ และอย่างน้ อยร้ อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี ้ผลการ
ดาเนินงานที่ระบุไว้ ใน
แต่ละปี
๒. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคาแหงซึง่ มีระบบการสอบซ่อม
อนุโลมให้ ปรับ
ตัวบ่งชี ้ในข้ อ ๔ และข้ อ ๕ เป็ นดังนี ้ ข้ อ ๔ จัดทารายงานผลการดาเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ ภายใน ๖๐
วัน หลังสอบซ่อมให้ ครบทุกชุดวิชา/รายวิชาที่เปิ ดสอน ข้ อ ๕ จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ หลังสิ ้นสุดปี การศึกษา ภายใน ๙๐ วันหลังสอบซ่อม

๑๕๒

รายชื่อคณะทางานจัดทาองค์ ประกอบ ตัวบ่ งชี ้ เกณฑ์ การตัดสิน
สาหรับการประกันคุณภาพภายในสถาบันพระบรมราชชนก
ที่ปรึกษา
ดร. ชูศกั ดิ์
เตชะวิเศษ
ดร. เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ

บรรณาธิการ
นางสาวปั ทมา ทองสม
นางสาวมยุรี ศรีอดุ ร

คณะทางาน
ดร.บาเพ็ญ
ดร.ปิ่ นนเรศ

พงศ์เพชรดิถ
กาศอุดม

ดร.ปรี ยนุช
นางสาวณฐพร
นางสาวเพ็ญศรี
นางสาวพร
นางสาวมยุรี

ชัยกองเกียรติ
คาศิริรักษ์
ทองเพชร
บุญมี
ศรี อดุ ร

นางนิตยา
นางสาวจารุ
วรรณ
นางสาววาสนา
ดร.กรกนก
นางวัชรี
นางสาวปั ทมา
นางพรพิมล

๑๕๓

พุทธรักษา
รังสิยานนท์
มัง่ คัง่
ลัธธนันท์
อมรโรจน์วรวุฒิ
ทองสม
แสงดาว

