คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ฉบับ ตุลาคม 2553

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่ น
สถาบันพระบรมราชชนก
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข

คำนำ
วิทยาลัยฯ มีการดาเนินงานโดยใช้องค์ประกอบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
ของสถาบันพระบรมราชชนก ที่เป็ นหน่วยงานต้นสังกัดได้พฒั นาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้คุณภาพสาหรับ
ใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน ปี การศึกษา ๒๕๕๒ มีการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การตัดสิ นที่
สอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปี การศึกษา ๒๕๕๒ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) สภาการพยาบาล รวมถึงตัวบ่งชี้คุณภาพของสถาบันพระบรมราชชนก
ซึ่งแสดงความเป็ นเอกลักษณ์ ของสถาบันเองที่ผลิตและพัฒนา บุคลากรด้านสาธารณสุ ข มีท้ งั หมด ๙
องค์ประกอบ ๙๔ ตัวบ่งชี้
ภายในคู่มือประกอบด้วยความเป็ นมา นโยบาย ที่มา แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานการประเมินตนเอง รา
ยละเอียด
ความหมายขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลที่ตอ้ งมีในการตอบการประเมิน วิธีการ
คานวณ การแปลผลการประเมิน ซึ่ งในการประเมินรอบที่สามมีการประเมินที่แตกต่างจากรอบที่สอง คือ
การปรับเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์จากที่เคยกาหนด ๕ ระดับ เป็ น ๓ ระดับ เช่น เดียวกับการตัดสิ นเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ) อีกทั้งการปรับเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้เดิมมีเกณฑ์ตดั สิ นวงจรคุณภาพ (PDCA) แต่
ในคู่มือเล่มนี้ปรับให้มีตวั บ่งชี้ในวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อประเมินการดาเนินการในแต่ละองค์ประกอบ
ส่ วนตัวบ่งชี้ต่างๆ อิงตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) และ สภา
การพยาบาล ตามคู่มือประกันคุณภาพสถาบันพระบรมราชชนก เดือน ตุลาคม ๒๕๕๒
วิทยาลัยฯ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพ ไ ด้จดั ทาคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาฉบับนี้ เพื่อใช้เป็ นคู่มือในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยเริ่ มใช้ต้ งั แต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๒ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคู่มือฉบับนี้จะใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ

(ดร.มกราพันธุ์ จูฑะรสก)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ตุลาคม ๒๕๕๓

ข
สารบัญ

คานา
สารบัญ
บทที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไปของวิทยาลัย
๑. ความเป็ นมา
๒. สัญลักษณ์วทิ ยาลัย
๓. ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยฯ
๕. ผังโครงสร้างการบริ หาร
บทที่ ๒ การประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุ ข
๒.๒ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ
๒.๓ การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๔ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น
๒.๕ ระบบและกลไกการให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ขอนแก่น
๒.๖ คาจากัดความที่เกี่ยวข้อง
๒.๗ นิยามกลุ่มสถาบัน
๒.๘ คาชี้แจงอื่นๆในการนาตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๒.๙ นิยามศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้
๒.๑๐ สรุ ปตัวบ่งชี้และค่าน้ าหนักในการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก
บทที่ ๓ องค์ ประกอบคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์ การประเมิน
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจยั
องค์ประกอบที่ ๕ การบริ การวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
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องค์ประกอบที่ ๗ การบริ หารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
บรรณานุกรม
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บทที่ ๑
ข้ อมูลทัว่ ไปของวิทยาลัย
๑. ความเป็ นมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เดิมชื่อโรงเรี ยนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น สังกัด
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
วิทยาลัย ได้เปิ ดดาเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ รวมระยะเวลาเปิ ด
ดาเนินการจนถึง ปัจจุบนั (พ.ศ. ๒๕๔๙) ๔๔ ปี หลักสู ตรที่เปิ ดสอนในปี พ.ศ.๒๕๐๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๙
คือ หลักสู ตรผดุงครรภ์รับผูส้ าเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ ๓ (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ในปัจจุบนั ) ใช้
ระยะเวลาศึกษา ๑ ๑/๒ปี ดาเนินการสอน ๔ รุ่ น มีผสู ้ าเร็ จการศึกษา ๑๖๖ คน
ปี พ.ศ.๒๕๐๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๗ เปิ ดสอนหลักสู ตรผดุงครรภ์ อนามัย รับผูส้ าเร็ จการศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ ๖ (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ในปัจจุบนั ) ใช้ระยะเวลาศึกษา ๑ ๑/๒ ปี ดาเนินการสอน
๓๖ รุ่ น มีผสู ้ าเร็ จการศึกษา ๒,๐๓๔ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ เปิ ดสอนหลักสู ตรการสาธารณสุ ขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย )
รับผูส้ าเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ดาเนินการสอน ๗ รุ่ น มีผสู้ าเร็ จการศึกษา
๔๒๓คน
ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ เปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผ ดุง
ครรภ์ (ระดับต้น ) รับผูส้ าเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ดาเนินการสอน ๑๒ รุ่ น
มีผสู้ าเร็ จการศึกษา ๗๖๔ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น
รับผูส้ าเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ดาเนินการสอน ๓ รุ่ น มีผสู้ าเร็ จ
การศึกษา ๓๖๔ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง ปัจจุบนั เปิ ดสอนหลักสู ตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ดาเนินการสอน
๑ รุ่ น รับผูส้ าเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี มีผูส้ าเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรนี้
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จานวน ๕๐ คน ปี การศึกษา ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ รับวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่ น เป็ นสถาบันสมทบ จึงเปลีย่ นจากหลักสู ตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เป็ น
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ ร่ ุ นที่ ๒ จนถึงปัจจุบัน มีผ้ ูสาเร็จการศึกษา ๑๐ รุ่ น รวม ๕๖๗ คน
๒. สั ญลักษณ์วทิ ยาลัย

๒

สั ญลักษณ์ชื่อวิทยาลัย คือ “สว.” มีตวั อักษร ส. เป็ นสี แดง ตัวอักษร ว . เป็ นสี ขาว มาจากคาว่า
สังวาลย์ ซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระนามของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
ดอกไม้ ประจาวิทยาลัย คือ ดอกคูน ซึ่งเป็ นดอกไม้สัญ ลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น หมายถึง
ความสงบสุ ขอย่างยัง่ ยืน
สี ประจาวิทยาลัย คือ สี เหลืองดอกคูน ซึ่ งหมายถึง ความเจริ ญรุ่ งเรื อง และความมีคุณธรรม
ธง ประจาวิทยาลัย ใช้พ้นื ของธงเป็ นสี เหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วทิ ยาลัย ตรงกลาง เป็ นรู ป
พระนามย่อ “ สว ”
๓. ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
๓.๑ ปรัชญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็ นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุ ข มุ่งเน้น
การผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ครบถ้วนทั้งด้านความรู ้ ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มี
การศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และสามารถทางานร่ วมกับชุมชนได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงสาธารณสุ ขในทุกระดับอย่างเต็มศักยภาพ เน้นการค้นคว้าวิจยั เพื่อให้ได้ความรู ้ใหม่นามาใช้
ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรู ้ใหม่กบั ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดสอดคล้องกับวิถีชีวติ และวัฒนธรรมอีสาน สามารถสื บสานจรรโลงสังคม
ให้พฒั นาอย่างยัง่ ยืน
๓.๒ วัตถุประสงค์
๑. ผลิตพยาบาลวิชาชีพให้มีคุณสมบัติและสมรรถนะด้านวิชาชีพพยาบาลตามนโ ยบายของ
กระทรวงสาธารณสุ ข
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพื่อแสวงหาความรู ้ รู ปแบบ วิธีการ และองค์ความรู ้ใหม่ในการพัฒนา
วิชาชีพให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการศึกษาพยาบาล ปฏิบตั ิการพยาบาล และการบริ หารการพยาบาล
๓. พัฒนาบุคลากรทั้งก่อนประจาการและภายหลังประจาการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพความสามารถให้
รู ้เท่าทันสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
๔. ให้บริ การแก่ชุมชนและสังคมด้านวิชาการการเผยแพร่ ความรู ้ เป็ นที่ปรึ กษาและบริ การ
วิชาการแก่สังคม
๕. กระตุน้ สนับสนุน สร้างคุณค่า และเป็ นแบบอย่างในการสื บสานศิลปวัฒนธรรมไทย
๖. เป็ นผูน้ าและเป็ นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบตั ิตามครรลองของสังคมไทยเพื่อเทิดทูนชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ในระบอบประชาธิปไตย

๓

๓.๓ วิสัยทัศน์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็ น สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนาเพื่อชุมชน
๓.๔ พันธกิจ
๑. ผลิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อชุมชน
๒.วิจยั สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิชาชีพ และชุมชน
๓. พัฒนาบุคลากรด้านสุ ขภาพให้มีสมรรถนะและความสามารถตามความต้องการของชุมชน
๔. บริ การวิชาการแก่สังคมโดยบูรณาการความรู ้ใหม่กบั ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวติ ของประชาชน
๕. ส่ งเสริ มวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพและสื บสานศิลปวัฒนธรรมไทย
๖. พัฒนาระบบบริ หารจัดการ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3.5 นโยบายวิทยาลัยฯ
๑. พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๒. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องความต้องการของสังคม
๓. พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์คน้ คว้าวิจยั /ผลิตผลงานวิชาการ และนาผลมาพัฒนางาน
๕. ให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานสาธารณ สุ ข ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการ
ปฏิรูปสุ ขภาพ
๖. เผยแพร่ ความรู ้และสนับสนุนการบริ การวิชาการแก่สังคมเชิงรุ ก
๗. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
๘. นาระบบประกันคุณภาพการศึกษามาเป็ นแนวทางในการพัฒนางาน
๙. พัฒนาระบบการประเมินผลงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
๑๐. พัฒนามาตรฐานการควบคุมภายใน บริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมและโปร่ งใส
๑๑. สร้างบรรยากาศการทางานให้มีความสุ ข ความสามัคคี และค่านิยมร่ วม
๑๒. พัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
๔. คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ของวิทยาลัยฯ
๑. มีทศั นคติที่ดีตอ่ วิชาชีพ และสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
๒. มีความสุ ขมุ รอบคอบ ซื่อสัตย์ ตัดสิ นใจดี
๓. มีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๔. สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
๕.เป็ นผูม้ ีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ

๔

๖. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและดารงตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตามครรลองของสังคมไทย
๗. ใฝ่ รู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
๘. มีความสามารถใช้ทกั ษะที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ ในสังคมได้แก่ การใช้ภาษาไทยดีและใช้
ภาษาสากลได้ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
๙. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๕.ผังโครงสร้างการบริ หาร(๑ ตุลาคม ๒๕๕๒– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
สถาบันพระบรมราชชนก

วิ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ฝ่ ายบริ หาร

ฝ่ ายยุทธศาสตร์
และพัฒนาคุณภาพ

ฝ่ ายวิ จยั และบริ การ
วิ ชาการ

ฝ่ ายวิ ชาการ

งานบริหารทัวไป
่
งานธุรการ/งานสารบรรณ
งานการเงิน/ บัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคลและ
พัฒนา บุคลากร
- งานอาคารสถานที่ /งาน
ยานพาหนะ/ซ่อมบารุง

- งานนโยบายและแผน
- งาน QA และ IC
- งาน IT /Computer และ
ฐานข้อมูล

- งานวิจยั และผลงาน
วิชาการ
- งานบริการวิชาการ /งาน
วิเทศสัมพันธ์ /งาน
ประชาสัมพันธ์
- งานศูนย์ศกึ ษา/งานจัดการ
ความรู้

- ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ
- ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช/
กฎหมาย/บริหาร
- ภาควิชาการพยาบาล มารดา
ทารก/ ผดุงครรภ์
- ภาควิชาการพยาบาลชุมชน
และรักษา
- งานทะเบียน วัดและประเมิน
ผล
- งานห้องสมุด

-

รวม 8 คน

ฝ่ ายกิ จการนักศึกษา

- งานนวัตกรรม
- งาน กิจกรรมนักศึกษา
และทานุฯ
- งานปกครอง วินยั
สวัสดิการและ งานศิษย์
เก่าและองค์กรวิชาชีพ
- งานแนะแนวให้คาปรึกษา
และทุนการศึกษา

บทที่ ๒
การประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงสาธารณสุ ขได้ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุ ข เมื่ อ
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนี้
๑. กระทรวงสาธารณสุ ขจะใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญในการผลิตบุคลากร
สาธารณสุ ขที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาสาธารณสุ ขของประเทศและนโยบายของรัฐบาลตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่เน้นคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา
๒. เร่ งรัดและส่ งเสริ มให้มีการจัดตั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย ฯ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ขโดยยึดหลักการให้อิสระและเสรี ภาพแก่วทิ ยาลัยฯ ในการพัฒนาแนวคิดการปฏิบตั ิพนั ธกิจทุกด้าน
๓. ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้พฒั นากลไกการประกันคุณ ภาพในวิทยาลัยฯ โดยนาองค์ประกอบการ
ควบคุมคุณภาพในการจัดการศึกษาเป็ นแนวทางเบื้องต้นในการดาเนินการ และส่ งเสริ มสนับสนุนให้พฒั นาเข้าสู่
มาตรฐานสากล
๓. สนับสนุนและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กร
วิชาชีพในกิจกรรมการประกันคุณภ าพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางใน
สังคม
๕. ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจยั และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและถ่ายทอด
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างการศึกษารวมทั้งเป็ นข้อมูลสาหรับพิจารณา ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ แก่วทิ ยาลัยฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยฯให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
๒.๒ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ
๑. อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีส่วนร่ วมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
๒. การป ระกันคุณภาพการศึกษาเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญในการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๓. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัยฯ โดยยึดหลักการ
ให้อิสระและเสรี ภาพในการพัฒนาแนวคิดการปฏิบตั ิพนั ธกิจ
๔. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของหน่ วยงานต่างๆ ทั้งภายในสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนกและภายนอกสังกัดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๕. ส่ งเสริ มให้มีการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ โดยการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพระหว่างงานและฝ่ ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๗

๖. สนับสนุนให้มีการดาเนินงานเพื่อเตรี ย มความพร้อมที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเครื อข่ายภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก และ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๒.๓ การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของวิทยาลัยในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่
สถาบันนั้น ๆ กาหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า
เป็ นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
๒) เพื่อให้วทิ ยาลัยทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนาไปสู่ การกาหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่ เป้ าหมาย (targets) และเป้ าประสงค์ (goals) ที่ต้ งั ไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็ นสากล
๓) เพื่อให้วทิ ยาลัยทราบจุด แข็ง จุดที่ควรปรับปรุ ง ตลอดจนได รับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดาเนินงานเพื่อเสริ มจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุ งของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
๔) เพื่อให้ขอ้ มูลสาธารณะที่เปนประโยชนต่อผูมีสวนไดสวนเสี ย ทาใหมัน่ ใจว่าวิทยาลัยสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
๕) เพื่อให้สถาบันพระบรมราชชนกและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง มีข อมูลพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
๒.๔ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่ น
เพื่อให้ภารกิจในการดาเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษาดาเนินงานไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จึงได้กาหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๑. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ควบคุมปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ที่จะส่ งผลต่อคุณภาพ โดยจัดทาเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้ เน้นที่ระบบการกากับดูแลตนเอง (Self Regulation System) ในระดับบุคคล กลุ่มงาน และ
วิทยาลัย
๒. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit) เป็ นการติดตามตรวจสอบระดับวิทยาลัย กลุ่มงาน โดย
เน้นที่กระบวนการประกันคุณภาพภายใน มีการกาหนดนโยบาย กฎระเบียบ แนวทางปฏิบตั ิ รวมถึงลักฐานต่างๆ
วิธีการที่ใช้ คือ ตรวจสอบหลักฐาน หรื อรายงาน การสัมภาษณ์ผบู้ ริ หาร อาจารย์ ผูป้ ฏิบตั ิ นักศึกษา หรื อ
ผูใ้ ช้บริ การ
๓. ระบบการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าคุณภาพกิจกรรมเฉพาะ
อย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพการวิจยั คุณภาพของการสอน โดยมีจุดเน้นที่กลุ่มงาน
การประเมินจะใช้วธิ ีการประเมินตนเองจากหลักฐาน (Self Assessment Report)

๘

และเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุ ด วิทยาลัยฯได้มีแนวทางการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit) และการประเมินคุณภาพ (Quality
Assessment) เป็ น ๔ ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ดังนี้
๑. Plan (การวางแผน) เริ่ มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ตน้ ปี การศึกษา โดยนาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในปี ก่อนหน้า และผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็ นข้อมูล
ในการวางแผน โดยการกาหนดเป้ าหมายในการดาเนินงาน กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงาน การกาหนด
นโยบาย กฎระเบียบ แนวทางปฏิบตั ิ ขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน จัดทาแผนการกากับ กิจกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงกาหนดเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ เพื่อใช้ในการประเมินผล หากมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบการประกันคุณภาพหรื อตัวบ่งชี้หรื อเกณฑ์การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงาน
ในวิทยาลัยฯได้รับทราบ และถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กันก่อนเริ่ มปี การศึกษา เพราะจะต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน
มิถุนายน
๒. Do (การดาเนินงาน) เป็ นการปฏิบตั ิตามแผน ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ กรณี ที่ไม่
สามารถดาเนินงานได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปั จจัยสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จะต้องมีการปรับ
แผนในระหว่างดาเนินการ โดยมี คาอธิบายและเหตุผลประกอบ การดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการ
ดาเนินงานเริ่ มตั้งแต่ตน้ ปี การศึกษา (เดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤษภาคม ปี ถัดไป)
๓. Check (การประเมินผล) เป็ นการรวบรวมข้อมูลของผลการดาเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นตัว
บ่งชี้ที่ต้ งั ไว้ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายของแผนในขั้นตอนที่ 1 เพื่อประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา
ฝ่ าย และวิทยาลัย โดยในการประเมินนี้จะต้องพิจารณาในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพของผลงาน ประเมินใน
ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิ งหาคม ของปี การศึกษาถัดไป
๔. Act (การปรับปรุ ง) วางแผนปรับปรุ งและดาเนินการปรับปรุ งตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริ หารวิทยาลัยฯ นาข้อเสนอและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับ ปรุ ง
การดาเนินงาน มาทาแผนกลยุทธ์ ประจาปี และเสนอตั้งงบประมาณของปี ถัดไป รวมทั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพต้องนาผลการประเมินและผลการดาเนินงานมาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานในปี
ถัดไปให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น

๙

ระบบ
๑. การควบคุมคุณภาพการศึกษา
(Quality Control)
๑.๑ พัฒนาองค์ประกอบที่จาเป็ นใน
การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัย จานวน ๙ องค์ประกอบ
๘๓ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิ ธาน
วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ ๒ การเรี ยนการสอน
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจยั
องค์ประกอบที่ ๕ การบริ การวิชาการ
แก่สงั คม
องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ ๗ การบริ หารและการ
จัดการ
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและ
งบประมาณ
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๒. พัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเป็ นข้อกาหนดและ
แนวทางในการปฏิบตั ิการควบคุม
ภายในให้เป็ นแนวทางเดียวกัน
๓. ประกาศใช้ระบบการควบคุม
คุณภาพการศึกษาภายในให้บุคลากร
ทุกฝ่ ายถือปฏิบตั ิ

กลไก

ผู้รับผิดชอบ

๑. กาหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อรับผิดชอบ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัย
๒. กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของวิทยาลัย
๓. จัดตั้งหน่วยงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัย
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทาหน้าที่ส่งเสริ มสนับสนุนให้มี
ระบบประกัน พัฒนา บริ หาร และกากับ
ติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็ นไปตามแผน
๕. กาหนดแผนงาน/โครงการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๖. กาหนดแผนการกากับติดตามการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
๗. จัดเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรด้าน
ความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นระยะๆ
๘. จัดทาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพให้บุคลากรสื บค้นได้ทาง
Internet
๙. สร้างเครื อข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาในหน่วยงาน โดยประสานงาน
กับทุกฝ่ ายและทุกภาควิชาในวิทยาลัย
๑๐. สร้างเครื อข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษานอกหน่วยงาน โดยประสานงาน
กับสถานบริ การทางสุขภาพ สบช. เครื อข่าย
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สกอ. สมศ. และสภา
การพยาบาล
๑๑. ผูบ้ ริ หารทุกระดับรับผิดชอบกากับดูแล
ตัวชี้วดั และจัดเก็บข้อมูล

ผูอ้ านวยการและคณะกรรมการบริ หาร
ผูอ้ านวยการและคณะกรรมการบริ หาร
ผูอ้ านวยการและคณะกรรมการบริ หาร
ผูอ้ านวยการและคณะกรรมการบริ หาร

รองฯยุทธศาสตร์ฯ/คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
รองฯยุทธศาสตร์ฯแ/คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
รองฯยุทธศาสตร์ฯ/คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองฯยุทธศาสตร์ฯ/คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
รองฯยุทธศาสตร์ฯ/คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
หัวหน้างาน, หัวหน้าฝ่ าย, หัวหน้าภาค

๑๐

ระบบ
๒. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality
Audit)
๒.๑ สร้างและพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ิใน
การตรวจสอบภายในและการประเมินผล
๒.๒ เตรี ยมความพร้อมในการตรวจสอบ
คุณภาพภายใน
๒.๓ จัดระบบและดาเนินการตรวจสอบ
คุณภาพภายในอย่างครอบคลุมโดย
- ทุกกลุ่มงานและภาควิชาเขียนรายงาน
ประเมินตนเองเสนอให้คณะผูต้ รวจประเมิน
ของวิทยาลัยเข้าไปตรวจประเมิน
- ตรวจประเมินข้ามภาคและข้ามฝ่ ายอย่าง
น้อยปี การศึกษาละ ๑ ครั้ง ในช่วงเดือน
มิถุนายน – สิ งหาคม ของปี การศึกษาต่อไป
- เขียนรายงานการประเมินตนเองใน
ภาพรวมของวิทยาลัย เพื่อสรุ ปผลการ
ประเมินในภาพรวมขององค์กร
- ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินให้คณะ
กรรมการบริ หาร บุคลากรทุกฝ่ าย
ผูเ้ กี่ยวข้อง นาผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับแผนงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด
๒.๔ เสนอให้บุคลากรจากหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาตรวจสอบคุณภาพ (External
auditing) ได้แก่ เครื อข่ายวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ หรื อ สบช. เข้ามา
ตรวจสอบคุณภาพองค์กร
- ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินให้คณะ
กรรมการบริ หาร บุคลากรทุกฝ่ าย
ผูเ้ กี่ยวข้อง นาผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับแผนงาน/โครงการ และประชาสัมพันธ์
ให้สาธารณชนรับทราบ

กลไก
๑. จัดทาแผนการตรวจติดตามประจาปี

๒. เตรี ยมความพร้อมของผูต้ รวจประเมิน
โดยการส่งไปอบรมพัฒนา
๓. จัดทาคู่มือและแนวทางการตรวจ
ประเมิน
๔. จัดเตรี ยมอุปกรณ์และสิ่ งอานวยความ
สะดวกในการตรวจประเมินไว้ให้พร้อม
๕. แต่งตั้งหัวหน้าและคณะผูต้ รวจสอบ

๖. ดาเนินการตรวจประเมินและรายงานผล
ตามแผนที่กาหนด

ผู้รับผิดชอบ
รองฯยุทธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
รองฯยุทธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
รองฯยุทธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
รองฯยุทธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
รองฯยุทธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
คณะผูต้ รวจประเมิน

๑๑
ระบบ
๓. การประเมินคุณภาพ (Quality
Assessment)
๓.๑ วิทยาลัยดาเนินการหลังจากที่วทิ ยาลัย
ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายในด้วย
ตนเองและจากบุคคลภายนอกแล้ว ให้
ดาเนินการขอประเมินเพื่อให้การรับรอง
คุณภาพ หน่วยงานที่วทิ ยาลัยต้องงเสนอ
ขอให้มีการรับรองได้แก่ สมศ. และสภาการ
พยาบาล
๓.๒ วิทยาลัยยืน่ ใบขอรับการรับรองและ
ส่งเอกสารข้อมูลคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ สมศ. หรื อสภาการพยาบาล เข้ามา
ตรวจเยีย่ มสถาบันเพื่อประเมินคุณภาพ และ
ให้การรับรองตามที่ร้องขอ
๓.๔ ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินเพื่อให้
ข้อมูลป้ อนกลับ ให้คณะกรรมการบริ หาร
บุคลากรทุกฝ่ าย ผูเ้ กี่ยวข้อง นาผลการ
ประเมินไปพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ
อย่างต่อเนื่อง
๓.๕ ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินให้
สาธารณชนรับทราบ
๓.๖ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในงาน
ประกันและเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลประกัน

กลไก

๑. กาหนดผูร้ ับผิดชอบแผนงานและ
โครงการ

๒. เขียนแผนงาน/โครงการรับการตรวจ
ประเมิน
๓. จัดเตรี ยมความพร้อมขององค์กรให้
พร้อมรับการตรวจประเมิน
๔. กาหนดผูร้ ับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

ผู้รับผิดชอบ

รองฯยุทธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
รองฯยุทธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
รองฯยุทธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
รองฯยุทธศาสตร์ฯและ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ

๑๒

๒.๕ ระบบและกลไกการให้ ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่ นั กศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชนนี ขอนแก่น
ก. นโยบายการให้ ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่ นักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นกั ศึกษาพยาบาลโดยกาหนดนโยบายดังนี้
๑. ดาเนินกิจกรรมให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษาพยาบาลทุกคนอย่างน้อย ๑
ครั้ง/ปี
๒. ให้สโมสรนักศึกษาพยาบาลและชมรมนักศึกษานาแนวคิดประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
ดาเนินกิจกรรม โครงการของสโมสรนักศึกษาพยาบาลและชมรมนักศึกษา
๓. ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยให้มีส่วนร่ วมใน
การประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยตลอดจนให้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของการประกันคุณภาพในรู ปแบบ
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๔. ให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรม โครงการของสโมสรนักศึกษา และของชมรม
นักศึกษาตามแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา
๕. ดาเนินการ สนับสนุน ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาพยาบาล สร้างเครื อข่ายประกันคุณภาพทั้งภายในวิทยาลัย
และภายนอกวิทยาลัย
ข. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
เพื่อให้นกั ศึกษาพยาบาลได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยจึง
มีการแต่งตั้งนักศึกษาเป็ นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคือ นายกสโมสร และรองนายกสโมสร
นักศึกษา
ค. ระบบการให้ ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ นักศึกษาประกอบด้ วย
๑. ปฐมนิเทศความรู ้เกี่ยวกับระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาพยาบาลใหม่ช้ นั ปี
ที่ ๑
๒. ให้ความรู ้และทักษะการประเมินคุณภาพภายในให้แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
นักศึกษา
๓. ให้ความรู้และทักษะการการเขียนแผนปฏิบตั ิการ โครงการและการพัฒนาโครงการโดยใช้
กระบวนการ PDCA แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการชมรมนักศึกษา
๔. อบรมฟื้ นฟูความรู ้เกี่ยวกับบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษาทุกชั้นปี

๑๓

ง. ระบบการติดตามและประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ นักศึกษา
๑. กิจกรรมประเมินและตรวจสอบการดาเนินแผนงานโครงการ กิจกรรม สโมสรนักศึกษา ตาม
กระบวนการ PDCA
๒. ระบบการประเมินผลหลังดาเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๖ คาจากัดความทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระบบ หมายถึง การบริ หารจัดการที่ตอ้ งแสดงถึง นโยบาย โครงสร้าง ผูร้ ับผิดชอบ กิจกรรม แผน
ดาเนินงาน การปฏิบตั ิ การตรวจสอบ และประเมิน
ระบบคุณภาพ (Quality System) หมายถึง โครงสร้างของการจัดการภายในองค์กร หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ขั้นตอนการทางาน วิธีการทางาน และทรัพยากรอื่นๆ สาหรับการบริ หารให้เกิดคุณภาพ
คุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณสมบัติทุกประการของผลผลิตเป็ นไปตามข้อกาหนดตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผใู ้ ช้บริ การ
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง กิจกรรมหรื อการปฏิบตั ิใด ๆ ที่หากดาเนินการตาม
ระบบและแผนที่วางไว้จะทาให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่าจะได้ผลงานที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นทั้งของรัฐ
และเอกชนที่จดั การศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ากว่าปริ ญญา และ /หรื อระดับปริ ญญา ในที่น้ ี ได้แก่ สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ และสถาบันเฉพาะทางสังกัด
กระทรวงอื่น ๆ
๒.๗ นิยามกลุ่มสถาบัน
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง มาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา ในป ๒๕๕๑
กาหนดประเภทหรื อกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็ น ๔ กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบั ณฑิตระดับต่ากว่ าปริ ญญาตรี จัดฝ ก
อบรมสนองตอบความต้องการของท้ องถิ่น เพื่อเตรี ยมกาลังคนที่มีความรู เขาสู่ ภาคการผลิตจริ งในชุมชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็ นแหล่งเรี ยนรู ที่ส่งเสริ ม
ให้ประชาชนได้มีโอกาสเรี ยนรู้ตลอดชีวติ อันจะนาไปสู่ ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
กลุ่ม ข สถาบันทีเ่ น้ นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้ นการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
เพื่อให้ ได้บณั ฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็ นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาคสถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั หน่ วยงาน ธุ รกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการ
ดารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรี ยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริ ญญาโทด้วยก็ได้
กลุ่ ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรื อเฉพาะก ลุ่
มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร กายภาพ วิทยาศาสตร ชีวภาพ สังคมศาสตร หรื อมนุษยศาสตร รวมทั้ง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้ นการทาวิ ทยานิพนธ หรื อการวิจยั หรื อเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู

๑๔

ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอ บอาชีพระดับสู ง หรื อเน้ นทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริ งทั้งอุตสาหกรรมและบริ การ สถ าบันในกลุ่ มนี้อาจจาแนกได เป็ น ๒
ลักษณะคื อ ลักษณะที่ ๑ เป็ นสถาบันที่เน้ นระดับ บัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ ๒ เป็ นสถาบันที่เน้ นระดับ
ปริ ญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันทีเ่ น้ นการวิจั ยขั้นสู งและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอก
หมายความถึง สถาบันที่เน้ นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึ กษาโดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอก และเน นการทาวิ
ทยานิพนธ์และการวิจยั รวมถึงการวิจยั หลังปริ ญญาเอก
สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็ นผู้ นาทางความคิด
ของประเทศส ถาบันมีศกั ยภา พในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ ในแนวหน าระดับสากล มุ่งสร างองค
ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ
สาหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาใน กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ๒ เป็ นสถาบันทีเ่ น้ นระดับปริญญาตรี
เพื่อให้ การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งสามารถแยกได้เป น ๔ ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การ
วางแผน (plan) การดาเนินงานและเก็บข้อมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุ ง
(act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = เริ่ มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ ต้นปี การศึ กษา โดยนาผลการประเมินปี ก่ อนหนานี้มา
ใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนด้ วย กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรื อตัวบ่ งชี้หรื อเกณฑ์การ
ประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานในสถาบันได้รับทราบและถือปฏิบตั ิโด
ยทัว่ กันก่ อนเริ่ มป
การศึกษา เพราะต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน
D = ดาเนินงานและเก็บข้ อมูลบัน ทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ ต้นปการศึกษา คือเดือนที่ ๑ – เดือนที่ ๑๒
ของปี การศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปี ถัดไป)
C = ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน ระหว่าง
เดือนมิถุนายน – สิ งหาคม ของปี การศึกษาถัดไป
A = วางแผนปรับปรุ งและดาเนินการปรับปรุ งตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริ หารของ
สถาบันอุดมศึกษานาข้ อเสนอแนะและผลการประเมินของค์ณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผน
ปรับปรุ งการดาเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ) มาทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี และเสนอตั้ง
งบประมาณปี ถัดไป หรื อจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้ งบประมาณกลางป หรื องบประมาณพิ เศษก็ได้ การ
กาหนดตัวบ่ งชี้สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบนี้ จาแนกเป็ น ๒ ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ
และตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณ ดังนี้
๑) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็ นข้อ ๆ กาหนดเกณฑ์ การประเมินตัวบ่งชี้เป น ๕ ระดับ
มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึ ง ๕ การประเมินจะนับจานวนข้ อและระบุว่ าผลการดาเนินงานได กี่ข อ ได้ คะแนนเท่าใด
กรณี ที่ไม่ดาเนินการใดๆ หรื อดาเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ถือว่าได้ ๐ คะแนน
๒) ตัวบ่งชี้เชิงปริ มาณอยู่ ในรู ปของร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์ การประเมินเป็ นคะแนนระหว่าง

๑๕

๑ ถึง ๕ โดยเป็ นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้ (ซึ่ งอยู่ในรู ปร้ อยละ
หรื อค่าเฉลี่ย) เป็ นคะแนนทาโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่ งชี้จะกาหนดค่ ารอยละหรื อค่ าเฉลี่ย
ที่คิดเป็ นคะแนน ๕ ไว้ ตัวอย่าง เช่น
ตัวอย่างที่ ๑ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เป็ นคะแนน ๕ ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ ๗๕.๕๑
คะแนนที่ได้ = ๗๕.๕๑ x ๕
= ๓.๗๘
๑๐๐
ตัวอย่ างที่ ๒ กาหนดร้อยละ ๘๕ เป็ นคะแนน ๕ ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ ๓๔.๖๒
คะแนนที่ได้ = ๓๔.๖๒ x ๕
= ๒.๐๔
๑๐๐
ตัวอย่ างที่ ๓ กาหนดค่าเฉลี่ยคือ จานวนเงินวิจยั ต่ออาจารย์และนักวิจยั ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็ นคะแนน ๕
ผลการดาเนินงานได้ ๑๕๒,๕๐๐.๓๕ บาทต่อคน
คะแนนที่ได้ = ๑๕๒,๕๐๐.๓๕ x ๕ = ๓.๘๑
๒๐๐,๐๐๐
ตัวอย่ างที่ ๔ กาหนดร้อยละ ๙๐ เป็ นคะแนน ๕ ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ ๙๒.๐๘
คะแนนที่ได้ = ๙๒.๐๘ x ๕ = ๕
๑๐๐
หลักการคํานวณการแปลงค่ าร้ อยละหรื อค่ าเฉลี่ยเป็ นคะแนน สรุ ปได้ดงั นี้
๑) ผลการดาเนินงานเท่ากับหรื อสู งกว่าค่าร้อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็ นคะแนน ๕ จะได้คะแนน ๕
๒) ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าร้อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็ นคะแนน ๕ คานวณ คะแนนที่ได้ ดังนี้
คะแนนที่ได้ =
ค่าร้อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่ได้จากการดาเนินการ
x๕
ค่าร้อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม ๕ ของตัวบ่งชี้น้ นั ๆ
ข้ อปฏิ บัติเรื่ องจุดทศนิยม
การคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม ๒ ตาแหน่ง โดยการปั ดทศนิยมตาแหน่งที่ ๓
ตามหลักการปั ดทศนิยม (ตั้งแต่เลข ๕ ขึ้นไปปั ดขึ้น) เช่น
๗๒.๓๖๔
เป็ น ๗๒.๓๖
๓.๙๗๕
เป็ น ๓.๙๘
กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่ งชี้เป็ น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณี ที่ไม่ดาเนินการใด ๆ หรื อ
ดาเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของค์ะแนน ดังนี้
คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง
การดาเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุ ง
คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้

๑๖

คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐
คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐

หมายถึง
หมายถึง

การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

๒.๘ คาชี้แจงอืน่ ๆในการนาตัวบ่ งชี้ไปใช้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๑) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันแต่ล ะสถาบันอุดมศึกษาจะต องใช้ตวั บ่ งชี้
คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ
๒) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา หรื อหน่วยงานเทียบเ ท่าและหน่ วยงานที่มี
การเรี ยนการสอนให้สถาบั นพิจารณาตัวบ่ งชี้ที่จะนาไปใช้ให สอดคล้องกับบริ บท โครงสร้ าง และระบบการ
บริ หาร และปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์ มาตรฐานให้ สอดคล้องกับระดับของหน่ วยงานที่รับการประเมิน
เช่น ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ การประเมินสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารของสถาบันอาจปรับเป นการประเมินกรรมการประจา
หลักสู ตรและผูบ้ ริ หารหลักสู ตร เป็ นต้น
๓) การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็ นการประเมินในรอบปี การศึกษา ยกเว้นตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓
และ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปี งบประมาณก็ได้ ในกรณี เช่ นนั้นจะต้องระบุให้ชดั เจนและต อง
ประเมินในรอบปี งบประมาณอย่างต่ อเนื่อง โดยใช พ.ศ.ของป งบประมาณที่ตรงกับปี การศึกษาที่ประเมิน
สาหรับตัวบ่งชี้ของสมศ. ให้ใช้รอบปี ตามที่ สมศ. กาหนด
๔) อาจารย์ประจา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มี สัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งปี การศึกษา ซึ่ งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจยั ประจา หมายถึง ข้
าราชการ หรื อพนักงาน หรื อบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งปี การศึกษา ที่มีตาแหน่งเป็ นเจ้าหน้าที่วจิ ยั หรื อนักวิจยั
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา ให้นบั ระยะเวลาการทางาน ดังนี้
๙-๑๒ เดือน
คิดเป็ น ๑ คน
๖ เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๙ เดือน
คิดเป็ น ๐.๕ คน
น้อยกว่า ๖ เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
๒.๙ นิยามศัพท์ทใี่ ช้ ในตัวบ่ งชี้
กระบวนการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด เป็ นกระบวนการ
จัดการศึกษาที่ตอ้ งเน้นให้ผเู้ รี ยนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง หรื อรวมทั้งมีการฝกและปฏิบตั ิ
ในสภาพจริ งของการทางาน มีการ เชื่อมโยงสิ่ งที่เรี ยนกับสังคมและการประยุกต์ ใช้ มีการจัดกิจกรรมและ
กระบวนการให้ผเู้ รี ยนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
นอกจากนี้ตอ้ งส่ งเสริ มให้ ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธ รรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท อน
จากการที่นกั ศึกษาสามา รถเลือกเรี ยนรายวิชา หรื อเลือกทาโครงงานหรื อชิ้นงานในหัวข้อที่สนใจในขอบเขต
เนื้อหาของวิชานั้นๆ

๑๗

รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่ งมุ่ งพัฒนาความรู
และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวติ และทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรู ปแบบ ตัวอย่างเช่น
๑) การเรี ยนรู้จากกรณี ปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
๒) การเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล (Individual Study)
๓) การเรี ยนรู้แบบสรรค์นิยม (Constructivism)
๔) การเรี ยนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง (Self-Study)
๕) การเรี ยนรู้จากการทางาน (Work-based Learning)
๖) การเรี ยนรู้ที่เน้นการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning)
๗) การเรี ยนรู้ที่ใช้วธิ ีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปั ญญา (Crystal-based Approach)
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบ วนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบตั ิการ ผลลัพธ์ และการวิเคร าะห์ เพื่อสนับสนุนเป้ าประสงค์ ที่สาคัญของสถาบัน
(organization-wide goal)การบูรณาการที่มีป ระสิ ทธิ ผล เป็ นมากกว่ าความสอดคล องไปในแนวทางเดียวกัน
(alignment) ซึ่ งการดาเนินการของแต่ ละองค์ ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดาเนินการ มีความ
เชื่อมโยงกันเป็ นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่ ผลงานวิจัยในทีป่ ระชุ มวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจยั ในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากก ารประชุม (Proceedings)
โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์
หรื อผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จา ก
นอกสถาบันเจ้ าภาพอย่ างน้ อยร้ อยละ ๒๕ และมีผู้ ประเมินบทความ ที่เ ป็ นผู้ เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจ้าของบทความ
การเผยแพร่ ผลงานวิจัยในทีป่ ระชุ มวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจยั ในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้ รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกหรื อผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่ างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผปู้ ระเมินบทความที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ
การให้ บริการทางวิชาการแก่ สังคม หมายถึง กิจกรรมหรื อโครงการให้บริ การแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา
หรื อเป็ นการให้บริ การที่จดั ในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริ การ

๑๘

การให้ อานาจในการตัดสิ นใจ หมายถึง การให้ อานาจและความรับผิดชอบ ในการตัดสิ นใจและในการปฏิบตั ิแก่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเ บียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปั ญหา หรื อการเสาะแสวงหา
ความรู ้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์ คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้ นควาหรื อทดลอง วิเคราะห์ และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุ ปผลอย่างเป็ นระบบ
งานสร้ างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จาเป็ นต้องเป็ นงานวิจยั ) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออกทาง
ศิลปะหรื อดนตรี อนั เป็ นที่ยอมรับ
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบตั ิของนักวิจยั ทัว่ ไป เพื่อให้การดาเนินงานวิจยั ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของจริ ยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา ค้นคว้าให้เป็
นไปอย่างสมศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของนักวิจยั ดังนี้
๑) นักวิจยั ต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
๒) นักวิจยั ต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการทาวิจยั ตามข้อตกลงที่ท าไวกับหน่วยงานที่สนับสนุน
การวิจยั และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
๓) นักวิจยั ต้องมีพ้นื ฐานความรู ้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจยั
๔) นักวิจยั ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งที่ศึกษาวิจยั ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งมีชีวติ หรื อไม่มีชีวติ
๕) นักวิจยั ต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิ ทธิ ของมนุษย์ที่ใช้เป็ นตัวอย่างในการวิจยั
๖) นักวิจยั ต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจยั
๗) นักวิจยั พึงนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
๘) นักวิจยั พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ ื่น
๙) นักวิจยั พึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุนพึงปฏิบตั ิเพื่อรักษา ส่ งเสริ มเกียรติ คุณ ชื่อเสี ยง และฐานะ ของอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด โดยอาจใช้ กรอบแนวทางตามประกาศ ก .พ .อ. เรื่ อง มาตรฐานของจรรยาบรรณ
ที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้ องยึดมัน่ ในหลักการ ๖ ประการ คือ ๑) ยึดมัน่ และยืนหยัดในสิ่ งที่ถูกต อง ๒)
ซื่อสัตย์สุจริ ตและรับผิดชอบ ๓) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได ๔) ปฏิบตั ิหน้ าที่โดย
ไม่เลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม ๕) มุง่ ผลสัมฤทธิ์ ของงาน ๖) ไม่ใช้อานาจครอบงาผิดทานองค์ลองธรรมต่ อนัก
ศึกษา และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ๑๐ ประการ คือ ๑) จรรยาบรรณต่ อตนเอง ๒) จรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ ๓)
จรรยาบรรณต่อการ ปฏิบตั ิงาน ๔) จรรยาบรรณต่ อหน่ วยงาน ๕) จรรยาบรรณต่อ ผู บงั คับบัญชา ๖)
จรรยาบรรณต่ อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ๗) จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมงาน ๘) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู ้ รับบริ การ ๙)
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จรรยาบรรณต่อประชาชน และ๑๐) จรรยาบรรณต่อสังคม
นักวิจัยประจา หมายถึง ข าราชการ หรื อ พนักงาน หรื อบุคลากรที่มีสัญญาจ้ างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ที่มีตาแหน่งเป็ นเจ้าหน้าที่วจิ ยั หรื อนักวิจยั
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนตาม
เกณฑ์จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
ระบบทวิภาค - สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี : ลงทะเบียน ๓๖ หน่วยกิตต่อปี การศึกษา
(๑๘ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ : ลงทะเบียน ๒๔ หน่
วยกิต ต่อปี การศึกษา (๑๒ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค - สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี : ลงทะเบียน ๔๕ หน่วยกิตต่อปี การศึกษา
(๑๕ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน ๓๐ หน่วยกิตต่อปี การศึกษา(๑๐ หน่วยกิตต่อ
ภาคการศึกษา)
ขั้นตอนการคานวณค่า FTES มีดงั นี้
๑) คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่ งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่
างจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนกับจานวนหน่วยกิตแต่ ละรายวิชาที่เปิ ดสอนทุกรายวิชาตลอดปี การศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็ จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
SCH = ∑ nici
เมื่อ ni =
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
Ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
๒) คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณดังนี้
FTES =
SCH
จานวนหน่วยกิตต่อปี การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริ ญญานั้น ๆ
นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรี ยนในช่วงเวลาราชการ หรื อนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้ มีการ
คานวณเป็ นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นการพิเศษ
นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรี ยนในช่ วงเวลาราชการ หรื อนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได้นบั ว่ า
การสอนดังกล่าวเป็ นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรื อได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั การสอนของอาจารย์ เป็
นการพิเศษ

๒๐

แนวปฏิบัติทดี่ ี หมายถึง วิธีปฏิบตั ิ หรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิที่ทาให้ องค์การประสบความสาเร็ จ หรื อสู่ ความเป็
นเลิศตามเป้ าหมาย เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการหรื อวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสาเร็ จปรากฏชัดเจน โดย
มีการสรุ ปวิธีปฏิบตั ิ หรื อขั้นตอนการปฏิบตั ิ ตลอดจนคว ามรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็ นเอกสาร เผยแพร่ ให้
หน่วยงานภายในหรื อภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรื ออาจได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนินการและความสาเร็ จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่ มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาคัญ เช่ น นักศึกษา ผู้ ปกครอง
สมาคมผู้ ปกครอง ผู้ ปฏิบตั ิงานคู่ ความร่ วมมือทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ คณะกรรมการกากับดูแล
สถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์การที่ทาหน้ าที่กากับ ดูแลกฎ ระเบียบ องค์ การ
ที่ให้ เงินสนับสนุน ผู้ เสี ยภาษี ผู้ กาหนดนโยบาย ผู ้ ส่ งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรื อ
วิชาชีพ
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทัว่ ไปมักใช้ เวลา ๕ ปี เป็ นแผนที่กาหนดทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบ ไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ตา่ งๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกาหนดตัวบ่
งชี้ความสาเร็ จของแต่ละกลยุทธ์และค่ าเป้ าหมายของตัวบ่ งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็ จของการดาเนินงานตามกล
ยุทธ์ โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงานหรื อแผนปฏิบตั ิการประจาปี
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน ๑ ปี เป็ นแผนที่ถ่ ายทอด
แผน
กลยุทธ์ลงสู่ ภาคปฎิบตั ิ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริ งตามกลยุทธ์ ประกอบด้ วย โครงการหรื อกิจกรรมต่ างๆ
ที่จะต้องดาเนินการในปี นั้น ๆ เพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่ งชี้ความสาเร็ จของโครงการหรื อ
กิจกรรม ค่าเป้ าหมายของตัวบ่ งชี้เหล่ านั้น รวมทั้งมีการระบุผู ้ รับผิดชอบหลักหรื อหัวหน้ าโครงการ งบประมาณ
ในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในการดาเนินโครงการที่ชดั เจน
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไร้บา้ งเพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้
องการ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานจะต้ องปรากฏให้ ทราบโดยทัว่ กันไม่ว่ าจะอยู่ ในรู ปของเอกสารหรื อสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์หรื อโดยวิธีการอื่นๆ องค์ ประกอบของระบบ ประกอบด้ วย ปั จจัยนาเข้ า กระบวนการ ผลผลิต
และข้อมูลป้ อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่ งที่ทาให้ ระบบมีการขับเคลื่อนหรื อดาเนินอยู่ ได้ โดยมีการจั ดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์ การ
หน่วยงาน หรื อกลุ่มบุคคลเป็ นผูด้ าเนินงาน
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ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทาหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ ามาทาการประมวลผลรวมทั้งการวิเคราะห์
เพื่อจัดทาเป็ นสารสนเทศในรู ปแบบต่างๆ และนาส่ งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้ รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
การบริ หาร หรื อการตัดสิ นใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ ต่างๆ เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนการทางานของ
ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์ การมีหลายประเภทในแต่ ละประเภทมีได้ หลายระบบ ทั้งนี้เพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทางานที่แตกต่างกันออกไป
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ให้เป็ นวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่ โดยสานักงานฯ หรื อวารสารวิชาการ
ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลสากล เช่ น ฐานข้อมูล Web of
Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index)
หรื อฐานข้ อมูล Scopus หรื อในฐานข้อมูลสากลอื่น ๆ ที่เป็ นที่ยอมรับในศาสตร์ นั้น ๆ หรื อวารสารวิชาการที่
ยอมรับโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็ นวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏใน
บัญชีรายชื่อที่เผยแพร่ โดยสานักงานฯ

หน่ วยงานหรือองค์ กรระดับชาติ หมายถึง หน่ว ยงานราชการระดับกรมหรื อเทียบเท่ าขึ้นไป หรื อรัฐวิสาหกิจ
หรื อองค์การมหาชน หรื อองค์กรกลางระดับชาติท้ งั ภาครัฐและเอกชน
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริ หาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่ างๆ ให้เป็ นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริ หารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่
ใช้ในการบริ หารงานนี้มีความหมายอย่ างกว้างขวาง กล่ าวคือ หาได้ มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่
านั้น แต่ รวมถึงศีลธ รรม คุณธรรม จริ ยธรรมและความถูกต อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่ งวิญ ญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบตั ิ อาทิ ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็ นตน
หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้
๑) หลักประสิ ทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบตั ิ ราชการที่บรรลุวตั ถุประสงค์และเป าหมาย
ของแผนการปฏิบตั ิราชการตามที่ได้ รับงบประมาณมาดาเนินการ ร วมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่ วนราชการหรื
อหน่ วยงานที่มีภารกิจคล้ ายคลึงกันและมีผลการปฏิบตั ิงานใ นระดับชั้นนาของประเทศ เพื่อให เกิดประโยชน์
สุ ขต่ อประชาชนโดยการปฏิบตั ิ ราชการจะต้ องมีทิศทางยุทธศาสตร และเป้ าประสงค ที่ชดั เจน มีกระบวนการ

๒๒

ปฏิบตั ิงานและระบบงานที่เป็ นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง
และเป็ นระบบ
๒) หลักประสิ ทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริ หารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มี การ
ออกแบบกระบวนการปฏิบตั ิงานโดยใช้ เทคนิคและเครื่ องมือการบริ หารจัดการที่เห มาะสมใหองค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบตั ิราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริ การที่สามารถดาเนินการได ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้ างความเชื่อมัน่ ความไว้ วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรื อความต้องการ
ของประชาชนผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูใ่ นระดับที่สนองต่ อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปั ญหาสาธารณะ
๕) หลักความโปร่ งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิ ดเผยอย่ างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้ าถึงข้อมูลข่ าวสารอันไม่ ตอ้ งห้ ามตามกฎหมายไ ด้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู ทุก
ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรื อกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
๖) หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) คือ กระบวนการที่ขา้ ราชการ ประชาชนและผู้ มีส่วนไดส่ วน
เสี ยทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่ วมในการรับรู้ เรี ยนรู้ ทาความเข้ าใจ ร่ วมแสดงทัศนะ ร่ วมเสนอปั ญหาหรื อประเด็น
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่ วมคิดแนวทาง
ร่ วมการแก่ ไขปั ญหา ร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ และร่
วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ น้ ส่ วนการพัฒนา
๗) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสิ นใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่ วนราชการส่ วนกลางให้แก่ หน่ วยการ ปกครองอื่นๆ (ราชการบริ หารส่ วนทองถิ่น ) และภาค
ประชาชนดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจ
และการดาเนินการให้ แก่บุคลากร โดยมุ่ งเน้นการสร้ างความพึงพอใจในการให้บริ การต่ อผูร้ ับบริ การและผู มีส่
วนได้ส่วนเสี ยการปรับปรุ งกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่ วนราชการ
๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข อบังคับในการ
บริ หารราชการด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และคานึงถึงสิ ทธิเสรี ภาพของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
๙) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบตั ิและได รับบริ การอย่างเท่ าเทียมกัน โดย
ไม่มีการแบ่ งแยกด้ าน ชายหรื อหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึ กอบรม และอื่นๆ
๑๐) หลักมุ่ งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้ อตกลงทัว่ ไปภายในกลุ่มผู มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเป นขอตกลงที่เกิดจากการใช กระบวนการเพื่อหาข อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได รับ
ประโยชน์ และเสี ยประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ มที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งต องไม่มีข ้ อคัดคานที่ยตุ ิไม่ได้ใน
ประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็ นต้องหมายความว่าเป็ นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

๒๓

หลักสู ตรสาขาวิชาชี พ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ท้ งั หมดที่ผเู ้ รี ยนต้องศึกษาเพื่อใหได้รับการรับรองจาก
สภาหรื อองค์กรวิชาชีพที่กาหนดตามกฎหมาย
อาจารย์ประจา หมายถึง ข้ าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี การศึกษา
ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

๒๔

๒.๑๐ สรุ ปตัวบ่ งชี้และค่ านา้ หนักในการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยสั งกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ค่ านา้ หนัก
รายการ
องค์ ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดาเนินการ
๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ ๑.๑)
องค์ ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร (สกอ ๒.๑)
๒.๒ อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก (สกอ ๒.๒)
๒.๒.๑ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ ๑๔)
๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ
๒.๔)
๒.๔.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ
วิชาชีพ ในระดับชาติหรื อนานาชาติ (สบช)
๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
(สกอ ๒.๕)
๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน (สกอ ๒.๖)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖.๑ ประสิ ทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอน (สบช)
๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤ
ทธิผลการเรี ยนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ ๒.๗)
๒.๗.๑ บัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี (สมศ ๑)
๒.๗.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริ ญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ(สมศ ๒)
๒.๗.๓ ผลงานของผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ (สมศ ๓)
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๒๕

ค่ านา้ หนัก
รายการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗.๔ ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่สอบ
ใบประกอบวิชาชีพหรื อข้อสอบมาตรฐานผ่านในครั้งแรก (สบช)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗.๕ การพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์ (สมศ ๑๖.๑.๖)
๒.๘ ระดับความสาเร็ จของการเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมที่
จัดให้กบั นักศึกษา (สกอ ๒.๘)
องค์ ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
๓.๑ ระบบและกลไกการให้คาปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูล
ข่าวสาร(สกอ ๓.๑)
๓.๒ ระบบและกลไกการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา (สกอ ๓.๒)
องค์ ประกอบที่ ๔ การวิจัย
๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ (สกอ
๔.๑)
๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ (สกอ ๔.๒)
๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ ต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจยั (สกอ ๔.๓)
๔.๓.๑ งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
(สมศ ๕)
๔.๓.๒ งานวิจยั ที่นาไปใช้ประโยชน์ (สมศ ๖)
๔.๓.๓ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ ๗)
องค์ ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
๕.๑ ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สังคม (สกอ ๕.๑)
๕.๒ กระบวนการบริ การทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ ต่อสังคม
(สกอ ๕.๒)
๕.๒.๑ ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บการวิ
ริ ชาการมา
ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนหรื อการวิ(สมศ
จยั ๘)
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๒๖

ค่ านา้ หนัก
รายการ
๕.๒.๒ ผลการเรี ยนรู้และเสริ มสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนหรื อ
องค์กรภายนอก (สมศ ๙)
๕.๒.๓ การพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาหรื อกา ร
พัฒนาวิชาชีพอื่น (สมศ ๑๖.๑.๓)
องค์ ประกอบที่ ๖ การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ
๖.๑)
๖.๑.๑ การส่ งเสริ มและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ
๑๐)
๖.๑.๒ การพัฒนาสุ นทรี ยภาพในมิติท างศิลปะและวัฒนธรรม
(สมศ ๑๑)
องค์ ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
๗.๑ ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและผู้ บริ หารทุกระดับของสถาบัน
(สกอ ๗.๑)
๗.๑.๑ การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ ๑๒)
๗.๑.๒ การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของผู้ บริ หารสถาบัน (สมศ
๑๓)
๗.๑.๓ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของวิทยาลัย
(สมศ ๑๗)
๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรี ยนรู้ (สกอ ๗.๒)
๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ
(สกอ ๗.๓)
๗.๔ ระบบบริ หารความเสี่ ยง (สกอ ๗.๔)
องค์ ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ ๘.๑)
องค์ ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ ๙.๑)

สกอ

สมศ

-

สบช

๕

วพ.
๕

วสส.
๕

-

๕

๕

๕

๑

-

๑

๑

-

๕

๕

๕

-

๕

๕

๕

๑

-

๑

๑

-

๕
๕

๕
๕

๕
๕

-

๕

๕

๕

๑
๑

-

๑
๑

๑
๑

๑

-

๑

๑

๑

-

๑

๑

๑

-

๑

๑

๒๗

ค่ านา้ หนัก
รายการ
๙.๑.๑ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
(สมศ ๑๕)

สกอ

สมศ

-

๕

สบช
วพ.
๕

วสส.
๕

บทที่ ๓
องค์ ประกอบคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์ การประเมิน
องค์ ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ ละแห่ งมีปรัชญา ปณิ ธาน และจุดเน้ นที่อาจแตกต่ างกัน ดังนั้น จึงเป็ นหน้ าที่ที่
สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการประจําปี ให้ชดั เจนและสอดคล้ องกับปรัชญา ปณิ ธาน
กฎหมาย และจุดเน้ นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐา นการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี ) ตลอดจนสอดคล้ องกับกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมของสมาชิกทุก
กลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ ายทอดวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ ที่กาํ หนดแล้ วให้รับทราบทัว่ กันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษา ตลอดจนผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย เช่น ผูป้ กครอง ชุมชน ผูใ้ ช้บริ การและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๒. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
๓. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๕. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ (Framework for Higher Education)
(TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. หลักการอุดมศึกษา

๒๙

ตัวบ่ งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจหลัก คือ การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทางวิชาการแก่
สังคม และการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็ นต้องมีการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อให้ สถาบันดําเนินการสอดคล้ องกับอัตลักษณ์ หรื อจุดเน้ น มี
คุณภาพ มีความเป็ นสากล และเจริ ญเติบโตอย่ างยัง่ ยืน ดังนั้น สถาบันต้ องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการ
พัฒนาแผน กลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์ หรื อจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้อง
คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ ดา้ นต่างๆของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของ
สถาบันเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ เป็ นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
เกณฑ์ มาตรฐาน
๑. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็
นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรื อปณิ ธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้ นของกลุ่ มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
๒. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ ทุกหน่วยงานภายใน
๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบตั ิการประจําปี ครบ ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรี ยนการสอน
การวิจยั การบริ การทางวิชาการ และการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
๔. มีตวั บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการประจําปี และค่ าเป้ าหมายของแต่ ละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็ จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
๕. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี ครบ ๔ พันธกิจ
๖. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้ของแผนปฏิบตั ิการประจําปี อย่างน้อยปี ละ ๒ ครั้ง และ
รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารเพื่อพิจารณา
๗. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง และรายงานผลต่ อผู้
บริ หารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
๘. มีการนําผลการพิจารณา ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุ งแผนกล ยุทธ์ และ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี

๓๐

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ หรื อ ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรื อ ๕ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ หรื อ ๗ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๘ ข้อ

๓๑

องค์ ประกอบที่ ๒
การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจที่สาํ คัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรื อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ สอนให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู้ ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลั กษณะตามหลักสู ตร ที่กาํ หนด การเรี ยนการสอนในยุค ปั จจุ บนั ใช้
หลักการ ของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผู้ เรี ยนเป็ นสําคัญ ดังนั้นพันธกิจ ดังกล่ าวจึงเกี่ยวข้ องกับการบริ หาร
จัดการหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน เริ่ มตั้งแต่ การกําหนดปั จจัยนําเข้ าที่ได้มาตรฐานตามที่กาํ หนด ประกอบด้ วย
การมี อาจารย์ที่มีปริ มาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสู ตรมีกระบวนการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนที่อาศัย
หลักการร่ วมมือร่ วมพลังของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้น จึงจําเป็ นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ ประกอบต่ างๆที่ใช้ ในการผลิต
บัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสู ตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ (ค) สื่ อการศึกษา
และเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่ งการเรี ยนรู้ อื่น (จ) อุปกรณ์ การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้ อมในการเรี ยนรู้
และบริ การการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผ ลทางการเรี ยนของนักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่
แต่ ละสถานศึกษาระดับอุดมศึ กษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่ าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ กําหนด
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๔. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. (Framework for Higher Education) (TQF:
HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
กระทรวงศึกษาธิการ
๙. แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

๓๒

๑๐. เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๑. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ.๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

๓๓

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสู ตร
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษามีหน้ าที่พฒั นาหลักสู ตรให้ สอดคล้ องกับปรัชญาปณิ ธาน วิสัยทัศน์
พันธกิจและความพร้ อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้ องกับความต้ องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสัง คม มี
การประเมินหลักสู ตรอย่ างสมํ่า เสมอตามหลักเกณฑ์ และตัวบ่ งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสู ตร มีกา รวางระบบ
และกลไกบริ หารหลักสู ตรอย่างมีประสิ ทธิภาพและมีการปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์ มาตรฐานทัว่ ไป
๑. มีระบบและกลไกกา รเปิ ดหลักสู ตรใหม่ และปรับปรุ งหลักสู ตรตามแนวทางปฏิบตั ิที่กาํ หนด โดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
๒. มีระบบและกลไกการปิ ดหลักสู ตรตามแนวทางปฏิบตั ิที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
๓. ทุกหลักสู ตรมีการดํ าเนินงานให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา และกรอ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรื อสาขาวิชา เพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ” กรณี ที่หลักสู ตรใดยังไม่ มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรื อ
สาขาวิชา ให้ ประเมินตามตัวบ งชี้กลางที่กาํ หนดในภาคผนวก ก ) สําหรับหลักสู ตรสาขาวิชาชีพต้ องได้ รับการ
รับรองหลักสู ตรจากสภาหรื อองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสู ตรเก่ าหรื อหลักสู ตรปรับปรุ งที่ยงั ไม่ ได้ดาํ เนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี การศึกษา๒๕๕๕ ให้ยดึ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ )
๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้ มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓
ข้างตนตลอดเวลาที่จดั การศึกษา และมีการประเมินหลักสู ตรทุกหลักสู ตรอย่ างน้ อยตามกรอบเวลาที่กาํ หนดใน
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรฯ กรณี หลักสู ตรที่ดาํ เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แห่ง ชาติ จะ
ต้องค์วบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ๕ ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ของตัวบงชี้ที่กาํ หนดในแต่ละปี ทุกหลักสู ตร
๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับ ให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓
ข้างตนตลอดเวลาที่จดั การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสู ตรทุกหลักสู ตรตามผลการประเมินในข้อ ๔
กรณี หลักสู ตรที่ดาํ เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่ง ชาติ จะต้องค์วบคุมกํากับ
ให้การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสู ตร

๓๔

หมายเหตุ
๑.การนับหลักสู ตรปริ ญญาโทแผน ก และปริ ญญาเอก ให้นบั หลักสู ตรที่มีนกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนใน
รอบปี การศึกษาที่ทาํ การประเมิน สําหรับการนับหลักสู ตรทั้งหมด ให้ นบั หลักสู ตรที่ ได้รับอนุมตั ิ ให้ เปิ ดสอนทุก
ระดับปริ ญญา โดยนับรวมหลักสู ตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่ นบั รวมหลักสู ตรที่สภาสถาบันอนุมตั ิ ให้ปิดดําเนินการ
แล้ว
๒. การนับจํานวนนักศึกษา ให้นบั ตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทียบเท่า (FTES) ในปี การศึกษานั้น ๆ
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้ งั และนอกที่ต้ งั
เกณฑ์ การประเมิน
เกณฑ์ ทวั่ ไป
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ
๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
๕ ข้อ

๓๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒
อาจารย์ ประจําทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบงชี้
ปัจจัยนําเข้า
คําอธิบายตัวบงชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือ เป็ น การศึกษาระดับสู งสุ ดที่ ต้องการบุคลากรที่มีความ รู้
ความสามารถและความ ลุ่มลึก ทางวิชาการ เพื่อปฏิบตั ิพนั ธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจยั เพื่อ
การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมี อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาในสัดส่ วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรื อจุดเน้นของสถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน
สถาบันสามารถเลือกใช้ เกณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปนี้
๑) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเป็ นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ หรือ
๒) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับปี ที่
ผ่านมาเป็ นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค๒
๑) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกที่กาํ หนด ให้เป็ นคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ร้อยละ
๓๐ ขึ้นไป หรือ
๒) ค่า การเพิ่มขึ้นของ ร้อยละของอาจารย์ ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับ ปี ที่ผา่ นมา ที่
กําหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๖ ขึ้นไป
สู ตรการคํานวณ
๑.คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก = ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก x ๑๐๐
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
๒.แปลงค่าร้อยละที่คาํ นวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก x ๕
ร้อยละที่ให้คะแนนเต็ม ๕
หรือ
๑. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับ ปี ที่ผา่ นมาเท่ากับ
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกในปี ที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญา
เอกในปี ก่อนหนาปี ที่ประเมิน
๒. แปลงค่าการเพิ่ มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับ ปี ที่ผา่ นมา ที่
คํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕

๓๖

คะแนนที่ได้ = ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา x ๕
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
ที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม ๕
หมายเหตุ
๑. คุณวุฒิปริ ญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ได้รับหรื อ เทียบเท่า ตามหลัก เกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณี ที่มีการปรับวุฒิการศึกษา ให้มีหลัก ฐานการสําเร็ จการศึกษา ภายในรอบ ปี การศึกษานั้น
ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริ ญญาเอก ได้สาํ หรับกรณี ที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุ ณวุฒิอื่นที่เหมาะสม กว่า ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นบั ตามปี การศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ

๓๗

ตัวบ่ งชี้ที่ ๒.๒.๑
การพัฒนาคณาจารย์
ตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน:
ด้ านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
นํา้ หนัก
ร้ อยละ ๕
คําอธิบาย
การวัดคุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากเป็ นเรื่ องสํา คัญที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของผูเ้ รี ยน รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็ จของสถาบันในการส่ งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์
เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทําให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
เกณฑ์ การพิจารณา
กําหนดระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
๒
๓
๔
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของอาจารย์ประจํา
อาจารย์ประจําทั้งหมด
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ จากคะแนนเต็ม ๓.๓ คะแนนเป็ น ๕ คะแนน โดยใช้เกณฑ์สภาการพย าบาลมา
พิจารณา ที่กาํ หนดไว้วา่ ในอาจารย์ ๑๐๐ คน
มีปริ ญญาตรี ไม่มากกว่า
๕ คน
มีปริ ญญาโท ไม่นอ้ ยกว่า
๖๐ คน
ปริ ญญาเอก ไม่นอ้ ยกว่า
๓๕ คน
ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
๑. จํานวนและรายชื่ออาจารย์ประจําทั้งหมด นําเสนอเป็ นรายบุคคล พร้อมทั้งระบุวฒ
ุ ิการศึ กษา ตําแหน่งทาง
วิชาการ และค่านํ้าหนักตามระดับคุณภาพของอาจารย์

๓๘

ตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน: ด้ านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ด้ านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแสดงความมีมาตรฐานและ
คุณภาพด้วยการเป็ นประชาคมแห่งการสร้างความรู ้ และองค์การแห่งก
ารเรี ยนรู้ที่มีขีดความสามารถในการ
ค้นคว้าวิจยั สร้างความรู้ ใหม่ ท้ งั เพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อุดมศึกษาไทยยังต้องแสดงความ
เป็ นอุดมศึกษามหาชนที่มีคุณภาพ นอกจากนี้อุดมศึกษาไทยต้องมีความเป็ นเลิศที่ใช้การได้ในสังคมแห่งการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อก ารพัฒนามาตรฐานและคุณภาพอย่างต่อเนื่องซึ่ งจะนําอุดมศึกษาไทยไปสู่ อุดมศึกษา
สากลบนถนนนานาชาติ ดังนั้นการประกันคุณภาพอุดมศึกษาจึงเป็ นการประกันคุณภาพเพื่อความรู ้สู่ความเป็ นเลิศ
และการประกันคุณภาพเพื่อผูเ้ รี ยน หัวใจของระบบการประกันคุณภาพที่ดีคือ การใช้ระบบและกระบว นการประกัน
คุณภาพในการสร้างประชาคมที่มีวฒั นธรรมในการเรี ยนรู ้ และตรวจสอบการทํางานของตนเองเพื่อผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ ซึ่ ง
จะนําไปสู่ การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ที่เป็ นพลวัต เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เผยแพร่ ข่าวสารทัว่ ทั้ง
สถาบัน พร้อมกับการมีการกําหนดมาตรฐานการทํา งานทุกด้านแบบมืออาชีพที่สามารถตรวจสอบการทํางานได้ทุก
ขั้นตอน มีกลไกรับฟังผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อนําข้อคิดความเห็นจากทุกฝ่ ายที่มีส่วน
ร่ วมมาใช้ในการกํากับแนวทางการประกันคุณภาพของสถาบัน อย่างไร ก็ตามสถาบันอุดมศึกษาพึงมีอิสระและ
เสรี ภาพทางวิชาการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมของตนเอง และในขณะเดียวกันก็พึงให้อิสระแก่
หน่วยงานภายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละหน่วยงานด้วย
ระบบประกันคุณภาพภายในโดยทัว่ ไป ประกอบด้วย ระบบแรกคือ ระบบการพัฒนาคุณภาพซึ่ ง
ประกอบด้วยการกําหนดมาต รฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพื่อคุณภาพและการจัดการ
กระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ระบบที่สองคือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพื่อเร่ งรัดให้การดําเนินงานบรรลุ
เป้ าหมายตามมาตรฐานคุณภาพที่กาํ หนด และระบบที่สามคือ ระบบการประเมินภายในและกระบวนการปรับปรุ ง
คุณภาพ การประกันคุณภาพภายในเป็ นหน้าที่ของสถาบันในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยให้ผมู ้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมและการสนับสนุนจากต้นสังกัด ทั้งนี้ การประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วน
หนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอ ย่างต่อเนื่องและ
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้

๓๙

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔
ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
การจัดการเรี ยนการสอนโดย เน้นผู้ เรี ยนเป็ น สําคัญ จํา เป็ นต้อง มีการบริ หารและพัฒนา
คณาจารย์ อย่างเหมาะสมทั้งใน ด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรี ยน รู้ และการ ใช้สื่อการสอนที่ทนั สมัย
รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้ผลการเรี ยนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของ ผูเ้ รี ยน นอกจากนั้น
ยังจําเป็ นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้ าหมายของสถาบัน
เกณฑ์ มาตรฐาน
๑. มีแผนการบริ หารและการพัฒนา คณาจารย์ ท้ งั ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี
แผนการบริ หารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
๒. มีการบริ หารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนด
๓. มีสวัสดิการเสริ ม สร้าง สุ ขภาพที่ดี และ สร้าง ขวัญและกําลังใจ ให้ คณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
๔. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและการวัดผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
๕. มีการให้ความรู้ดา้ นจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม ให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบตั ิ
๖. มีการประเมินผลความสําเร็ จของแผนการบริ หารและการพัฒนา คณาจาร ย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการบริ หารและการพัฒนา คณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ
๒ ข้อ
๓ – ๔ ข้อ
๕ – ๖ ข้อ
๗ ข้อ

๔๐

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔.๑
ร้ อยละของอาจารย์ประจําทีไ่ ด้ รับรางวัลผลงานทางวิชาการ วิชาชีพ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (สบช.)
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ : สถาบันพึงส่ งเสริ มให้คณาจารย์สร้างและพัฒนา ผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพให้มี คุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันและความเป็ นเลิศทางวิชาการ การส่ งเสริ มให้ คณาจารย์ได้เสนอ
ผลงานในเวทีต่าง ๆ จนได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อ นานาชาติ จะเป็ นการส่ งเสริ ม
ให้อาจารย์สร้างผลงานที่มีคุณภาพและเป็ นเกียรติภูมิต่อตนเอง สถาบัน และ ประเทศชาติ
เกณฑ์ การประเมิน :
กําหนดให้ ร้อยละ ๕ เท่ากับคะแนนเต็ม ๕
สู ตรการคํานวณ
อาจารย์ประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อนานาชาติ
อาจารย์ประจําทั้งหมด

X ๑๐๐

ข้ อมูลอ้ างอิง : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจารย์ประจําให้นบั รวมนักวิจยั และ
การนับผูไ้ ด้รางวัลสามารถนับซํ้าได้หากได้รับหลายรางวัลและสามารถนับรวมอาจารย์ประจําและนักวิจยั ที่ลาศึกษา
ต่อได้ดว้ ย
หมายเหตุ :
สําหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ไม่นบั ซํ้าหากได้รับหลายรางวัล

๔๑

ตัวบงชี้ที่ ๒.๕
ห้ องสมุด อุปกรณ์ การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ชนิดของตัวบงชี้
ปั จจัยนําเข้า
คําอธิบายตัวบงชี้
นอกเหนือจากการเรี ยนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริ การด้
านกายภาพ อย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่ องการบริ การสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ ต่อการเรี ยน เช่น สื่ อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ห้องสมุดและแหล่งการเรี ยนรู้อื่นๆ การบริ การด้านงานทะเบียน การบริ การนักศึกษานานาชาติ เป็ นต้น นอกจากนั้น
ยังจํา เป็ นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริ การด้านกายภาพที่ ส่งเสริ ม คุณภาพชีวิ ตของนักศึกษา เช่น สิ่ งแวดล้อมใน
สถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรี ยน สถานที่ออกกําลังกาย บริ การอนามัย การจัดจําหน่ายอาหาร เป็ นต้น
เกณฑ์ มาตรฐาน
๑. มีการจัดการหรื อจัดบริ การเพื่อให้นกั ศึกษามีเครื่ องค์อมพิวเตอร์ ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า ๘ FTES
ต่อเครื่ อง
๒. มีบริ การห้องสมุดและแหล่งเรี ยนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึ กอบรมการใช้
งานแก่นกั ศึกษาทุกปี การศึกษา
๓. มีบริ การด้านกายภาพที่เหมาะสม ต่อการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยใน
ด้านห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย
๔. มีบริ การสิ่ งอํานวยความสะดวกที่จาํ เป็ น อื่นๆ อย่างน้อย ในด้านงานทะเบียนนักศึกษา ผ่านระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การบริ การอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรื อจัดบริ การด้านอาหารและสนามกีฬา
๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคา รตลอดจนบริ เวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่ องประปา ไฟฟ้ า ระบบกําจัดของเสี ย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ในบริ เวณอาคาร
ต่าง ๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของบริ การในข้อ ๒ – ๕ ทุกข้อไม่ต่าํ กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๗. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ ๖ มาใช้เป็ นข้อ มูลในการพัฒนาการจัดบริ การ ด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ – ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ – ๕ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ข้อ

๔๒

ตัวบงชี้ที่ ๒.๖
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ต้องเป็ น ไปตามแนวทางที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการจัด รู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมและ ยืดหยุน่ โดยการมี ส่วนร่ วมจากบุคคลสถาบัน หรื อชุมชนภายนอก มีการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่คาํ นึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมากต่อความสนใจใฝ่ รู้และ
ต่อ ศักยภาพในการแสวงหาความ รู้ ของนักศึกษา เช่น การเปิ ดโอกาส ให้ นกั ศึกษา ได้คน้ คว้า วิจยั โดยอิสระใน รู ป
โครงการวิจยั ส่ วนบุคคล การจัด ให้มีชวั่ โมงเรี ยนในภาคปฏิบตั ิ ใน ห้องปฏิบตั ิการ รวมทั้งมีการ ฝึ กประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดป ระชุมเชิงปฏิบตั ิการ จัดทําโครงการ มีการเรี ยนการสอนทาง เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ (Internet) และมี หอ้ งสมุดและระบบสื บค้นข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความ รู้
เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเอง
เกณฑ์ มาตรฐาน
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุกหลักสู ตร
๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสู ตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ ประสบการณ์ ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อน
การเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาํ หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ทุกหลักสู ตรมีรายวิชาที่ ส่ งเสริ ม ทักษะการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง และการ ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ จากการ
ปฏิบตั ิท้ งั ในและนอกห้องเรี ยนหรื อจากการทําวิจยั
๔. มีการให้ผมู้ ีประสบการณ์ ทางวิชาการหรื อวิชาชีพจาก หน่วยงานหรื อชุมชนภายนอกเข ามามี ส่วน
ร่ วมในกระบวนการเรี ยนการสอนทุกหลักสู ตร
๕. มีการจัดการเรี ยนรู้ที่พฒั นาจากการวิจยั หรื อจากกระบวนการจัดการความ รู้เพื่อพัฒนาการเรี ยนการ
สอน
๖. มีการประเมินความพึงพอใจของ ผูเ้ รี ยนที่มี ต่อคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนและสิ่ งสนับสนุน
การเรี ยนรู้ ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินค วามพึงพอใจ แต่ ละรายวิชา ต้องไม่ ต่าํ กว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕
๗. มีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยน รู้
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

๔๓

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ – ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนิ นการ
๔ – ๕ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ข้อ

๔๔

ตัวบ่ งชี้ที่ ๒.๖.๑ ประสิ ทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่ งชี้ :
ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ การจั ดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ตอ้ งดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยนดังนั้น
สถาบันจึงควรจัดทํากระบวนการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชาให้มีคุณภาพ และมีประสิ ทธิ ผลที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน
๑) ทุกรายวิชามีการพัฒนารายวิชา ตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชาโดยนักศึกษาและ/หรื อแหล่งฝึ ก
หรื อตามที่แสดงไว้ใน มคอ ๕ หรื อ ๖ หรื อตามผลการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการสํารวจความเห็นผูใ้ ช้
บัณฑิต ฯ
๒) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนในทุกหน่วยการเรี ยนทางวิชาชีพ(ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ)
๓) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนทุกหน่วยการเรี ยนที่มีความสอดคล้อง (ALIGN) ระหว่าง วัตถุประสงค์
กิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล
๔) ทุกรายวิชามีผงั การออกข้อสอบ (Test Blueprint)
๕) มีการอธิบาย course syllabus หรื อ มคอ ๓ หรื อ มคอ ๔ และ Test Blueprint ในชัว่ โมงแรกของการเรี ยน
การสอน
๖) ทุกรายวิชาชีพมีการวิพากษ์ขอ้ สอบ และมีการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในทุกรายวิชา
๗) ทุกรายวิชามีการวิเคราะห์ขอ้ สอบ โดยมีการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง ความยากง่าย และค่าอํานาจ
จําแนกของข้อสอบทั้งรายข้อคําถามและรายตัวเลือก
๘) มีการบูรณาการการเรี ยนการสอนรายวิชากับการวิจยั หรื อการบริ การวิชาการหรื อการทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมหรื อการจัดการความรู ้หรื อการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของรายวิชาชีพ (ในกรณี ที่มี
การบูรณาการในรายวิชาอื่นๆให้นบั รวมทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
๙) ทุกรายวิชามีการทวนสอบการดําเนินงานการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนทุก
รายวิชาในภาพรวม
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๗ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๘ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

๔๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๗
ระบบและกลไกการพัฒนาสั มฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ ซึ่ง ผู้สาํ เร็ จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย ๒ ส่ วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ แห่งชาติของแต่
ละหลักสู ตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความ ต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติมี ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน ทักษะความ สัมพันธ์
ระหว่าง บุ คคลและความรับผิดชอบ ด้าน ทักษะการ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่ วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความ ต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต อาจมีความแตก ต่างกันตามลักษณะอาชีพ
หรื อบริ บทของผูใ้ ช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อที่มีลกั ษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ เช่น การบริ หารจัดการ การเป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการ ประยุกต์ ความรู้
กับการปฏิบตั ิงานจริ ง สําหรับ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรื อ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในหลักสู ตรที่ เน้น การ
วิจยั ควรมีคุณลักษณะเพิม่ เติมด้านความเป็ นนักวิชาการ การเป็ นผูน้ าํ ทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการ
คิดเชิงวิพากษ์และการนําเสนอผลงาน
เกณฑ์ มาตรฐานทัว่ ไป
๑. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง ประสงค์ ตามความ ต้องการของ ผูใ้ ช้ บณั ฑิต อย่างน้อย
สําหรับทุกหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสู ตร
๒. มีการนําผลจากข้อ ๑ มาใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรี ยนที่ ส่ งเสริ ม ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง ประสงค์ ตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้บณั ฑิต
๓. มีการส่ งเสริ มสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อ ต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
๔. มีระบบและกลไกการ ส่ งเสริ ม ให้นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเข าร่ วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรื อนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรื อที่ประชุมระดับชาติหรื อนานาชาติ
๕. มีกิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม ให้แก่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่จดั โดย
สถาบัน
เกณฑ์ การประเมิน
เกณฑ์ ทวั่ ไป
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

๔๖

ตัวบ่ งชี้ที่ ๒.๗.๑
บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้ งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
ตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน:
ด้ านคุณภาพบัณฑิต
นํา้ หนัก
ร้ อยละ ๕
คําอธิบาย
เปรี ยบเทียบจํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในหลักสู ตรระดับ ปริ ญญาตรี ที่ได้งานทํา หรื อประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี หลังจากสําเร็ จการศึกษากับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ท้ งั หมด
ที่ตอบแบบสํารวจโดยให้
นําเสนอในรู ปร้อยละ
ทั้งนีพ้ จิ ารณาผลการดําเนินงาน ๓ ปี ย้อนหลัง
บัณฑิตทีไ่ ด้ งานทํา หมายถึง
๑) บัณฑิตที่ไม่มีงานทําแล้วได้งานทํา
๒) บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
ไม่นบั รวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา และผูท้ ี่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริ ญญาตรี ที่ได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
x ๑๐๐
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
๑. จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ(ภาคนอกเวลาราชการ)
๒. จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งานทํา
๓. จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
๔. เงินเดือน/ รายได้ต่อเดือน (ตามเกณฑ์ , ตํ่ากว่าเกณฑ์ , สู งกว่าเกณฑ์ ) ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งานทํา
หรื อประกอบอาชีพอิสระ
ทั้งนี้ ให้นาํ เสนอข้อมูล ๓ ปี ย้อนหลัง หากมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ครบ๓ ปี แสดงข้อมูลเท่าที่มี โดยข้อมูลต้อง
มีความเป็ นตัวแทนของผู้ สาํ เร็ จการศึกษาทั้งในเชิงปริ มาณ (อย่างน้อยร้ อยละ๘๐)และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุม
ทุกกลุ่มสาขาวิชา ) อัตราการตอบแบบสํารวจต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจํานวนบัณฑิตทั้งหมด กรณี บณั ฑิตที่
ตอบแบบสํารวจไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา ให้มีการติดตามซํ้า และรายงานผลที่ติดตามซํ้า
เปรี ยบเทียบกับผลที่เก็บได้ในครั้งแรก

๔๗

ตัวบ่ งชี้ที่ ๒.๗.๒
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน:
ด้ านคุณภาพบัณฑิต
นํา้ หนัก
ร้ อยละ ๕
คําอธิบาย
คุณภาพบัณฑิต (TQF: HEd. หรื อ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึงคุณภาพ
บัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ .ระบุ
ครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ
๑) ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
๒) ด้านความรู้
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิทีต่พึงประสงค์ที่สภา
หรื อองค์กรวิชาชีพกําหนดเพิม่ เติม หรื อสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต(คะแนน ๐ – ๕)
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของค์ะแนนการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)
ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
๑. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดําเนินการรวบรวมข้อมูล
๒. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผูใ้ ช้บณั ฑิต หรื อสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ
๓. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

๔๘

ตัวบ่ งชี้ที่ ๒.๗.๓
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์ หรือเผยแพร่
ตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน:
ด้ านคุณภาพบัณฑิต
นํา้ หนัก
ร้ อยละ ๕
คําอธิบาย
เปรี ยบเทียบจํานวนผลงานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติต่อจํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททั้งหมด โดยนําเสนอในรู ปร้อยละ ทั้งนีพ้ จิ ารณาผลการ
ดําเนินงาน ๓ ปี ย้อนหลัง
ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหมายถึง บทความวิจยั ของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ หรื อ
ศิลปะนิพนธ์ที่เผยแพร่
การตีพมิ พ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ใน
ระดับชาติหรื อนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลทีกํ่ าหนด รวมถึงบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสื บเนื่องจากการประชุวมชิ าการระดับชาติหรื อนานาชาติตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และสามารถนํามานับได้มีเฉพาะ Article หรื อ
Conference Paper หรื อ Review เท่านั้น ส่ วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น
สามารถนํามานับได้เฉพาะที่เป็ น Full Paper เท่านั้น
การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่ งานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ ซึ่ งเป็ นการนําเสนอผลงาน หรื อ
สิ่ งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี ที่เป็ นผลงานวิชาการสู่ สาธารณะและ /หรื อกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอ
ในระดับชาติหรื อนานาชาติอย่างเป็ นระบบและเป็ นวิธี การที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรื อได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสี ยงในระดับชาติหรื อนานาชาติ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททั้งหมด

X ๑๐๐

๔๙

เกณฑ์ การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจยั ที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่ านํา้ หนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
๐.๑๒๕ - บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุวมชิ าการระดับชาติ
ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัดประชุมปร ะกอบด้วยศาสตราจารย์ หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอก
สถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผปู ้ ระเมินบทความที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นจาก
นอกสถาบันของเจ้าของบทความ
๐.๒๕
- บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือ บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรื อผู้ ทรงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผปู้ ระเมินบทความที่เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ
๐.๕๐
- บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อ ปรากฏอยูใ่ นบัญชี
รายชื่อวารสารระดับชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ ใน Web Site ของ
สํานักงานฯ
๐.๗๕
- บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์ น้ นั นอกเหนือ ฐานข้อมูล ISI หรื อบทความจากผลงานวิจยั
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นบัญชีรายชื่อวารสารระดับ
นานาชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ ใน Web Site ของสํานักงานฯ
๑.๐๐
- บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากลISI

๕๐

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่ านํา้ หนัก
ระดับคุณภาพงานสร้ างสรรค์
๐.๑๒๕ - มีการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ (exhibition) หรื อการจัดการแสดง (performance) ระดับสถาบัน
(จัดโดยสถาบันการศึกษา)
๐.๒๕ - มีการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ (exhibition) หรื อการจัดการแสดง (performance) ระดับนอก
สถาบัน (หอศิลป์ )
๐.๕๐ - มีการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรื อการจัดการแสดง (performance) ระดับชาติ
๐.๗๕ - มีการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ (exhibition) หรื อการจัดการแ สดง (performance) ระดับภูมิภาค
(อาเซียน ๑๐ ประเทศ)*
๑.๐๐ - มีการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรื อการจัดการแสดง (performance) ระดับนานาชาติ
*อาเซี ยน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซี ย สิ งคโปร์ บูรไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า
การประเมินคุณค่าของงานในการเผยแพร่
- มีคณะกรรมการผูพ้ ิจารณากลั่ นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซ่ ึ งอาจประกอบด้วยศิลปิ น
ระดับชาติผทู้ รงคุณวุฒิและนักวิชาการที่เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการ
- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีคุณภาพ และที่เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ๕๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
๑. จํานวนและรายชื่อวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ระดับปริ ญญาโทใ นแต่ละปี การศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรื อนานาชาติของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท รายปี ตามปี ปฏิทิน พร้อมชื่อเจ้าของ
บทความ ปี ที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรื อรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่านํ้าหนักของบทความวิจยั แต่
ละชิ้น โดยรายงานย้อนหลัง ๓ ปี จนถึงปี ปฏิทินที่ตรงกับปี การศึกษาที่ประเมิน
๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ที่เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททั้งหมดในแต่ละปี การศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปี ที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่
จังหวัด หรื อประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่ พร้อมหลักฐาน ค่านํ้าหนักของผลงานสร้างสรรค์แต่
ละผลงาน โดยรายงานย้อนหลัง ๓ ปี จนถึงปี ปฏิทินที่ตรงกับปี การศึกษาที่ประเมิน
๓. จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททั้งหมดในแต่ละปี การศึกษา โดยรายงานย้อนหลัง ๓ ปี ก่อน
หน้าปี ที่ประเมิน

๕๑

ตัวบ่ งชี้ที่ ๒.๗.๕
การพัฒนาบัณฑิตพึงประสงค์
ตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
กลุ่มสถาบัน (ข) และ (ค๒)
นํา้ หนัก
ร้ อยละ ๕
คําอธิบาย
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ควรมี ๒ ส่ วนคือ คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติของแต่ละหลักสู ตร และคุณลักษณะของบัณ ฑิตตามความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิตและตามความต้องการ
ของสังคม นอกจากนี้บณั ฑิตควรพร้อมด้วยความรู ้ดา้ นวิชาการควบคู่กบั การมีคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อสามารถนํา
ความรู ้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพให้ประสบความสําเร็ จและสามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรมีแผน การปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน รวมทั้งการส่ งเสริ มสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
๔. ได้รับการยกย่องระดับชาติ
๕. ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
๑ ข้อ
๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
๕ ข้อ
ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
๑. โครงการหรื อกิจกรรมที่เสริ มสร้างการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ระบุวตั ถุประสงค์ และ
กลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งความสําเร็ จของโครงการ
๒. รายงานการประชุมของสภาสถาบันที่แสดงการเห็นชอบโครงการ /กิจกรรมที่เสริ มสร้างกา รพัฒนา
บัณฑิตที่พึงประสงค์
๓. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึง ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม หรื อการได้รับ
การยกย่องระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติ

๕๒

หมายเหตุ
- สามารถนับโครงการ/กิจกรรมที่มีกลุ่มเป้ าหมายแตกต่างกันได้
กรณี โครงการ/กิจกรรมนั้น มีหลายสถาบันอุดมศึกษาร่ วมดําเนินการสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสามารถ
นับแยกโครงการ/กิจกรรมนั้นได้
กรณี ไม่มีขอ้ มูลย้อนหลังครบ ๓ ปี ให้ใช้ขอ้ มูลล่าสุ ดที่มี

๕๓

ตัวบ่ งชี้ที่ ๒.๗.๔
ร้ อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทสี่ อบใบประกอบวิชาชีพหรือข้ อสอบมา ตรฐานผ่าน
ใน
ครั้งแรก (สบช)
ชนิดของตัวบ่ งชี้ :
ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
เปรี ยบเทียบจํานวนบัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน กับจํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่สอบ
ใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ ๓ ปี ที่ผา่ นมา โดยให้นาํ เสนอในรู ปร้อยละ
 บัณฑิตทีส่ อบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาที่ตอ้ งสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ และสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ ๓ ปี ที่ผา่ นมา โดยให้นบั ได้ท้ งั บัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษ
และภาคนอกเวลาราชการ
 บัณฑิตทีส่ อบผ่านใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สามารถสอบผ่านและได้รับใบประกอบวิชาชีพใน
สาขาที่สาํ เร็ จการศึกษาตามเกณฑ์ สภาหรือสมาคมวิชาชี พทีไ่ ด้ รับการยอมรับว่ ามีมาตรฐานเป็ นผู้กาํ หนดทั้งนี้สาํ หรับ
การสอบใบประกอบวิชาชีพที่มีกระบวนการสอบหลายขั้นตอน จะนับผลเมื่อสิ้ นสุ ดครบถ้วนตามกระบวนการสุ ดท้าย
ของการสอบเท่านั้น
วิธีการนับ
 นับเฉพาะบัณฑิตสําเร็จการศึกษาที่เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพ๓ ปี ที่ผา่ นมาในสาขาวิชาที่มีการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ
 ในสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ ให้ใช้exit exam
สู ตรการคํานวณผลการดําเนินงาน
ผลรวมของจํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชี/ข้พอสอบมาตรฐานในครั้งแรกของ
การสอบ ๓ ปี ย้อนหลัง
X ๑๐๐
ผลรวมของจํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่เข้าสอบเป็ นครั้งแรกทั้งหมด
๓ ปี ย้อนหลัง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ร้อยละ๗๕ เท่ากับคะแนนเต็ม๕
ข้ อมูลทีต่ ้ องการ : ใช้ ข้อมูลย้ อนหลัง ๓ ปี
ข้อมูลได้จากการบันทึกผลการสอบจากสภา/สมาคมวิชาชีพ ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาควรมีการจัดเก็บข้อมูล
ผลการ
สอบดังกล่าวไว้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนบริ หารการศึกษา และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการสอบกับ
สภา/
สมาคมวิชาชีพด้วย โดยข้อมูลที่ตอ้ งจัดเก็บมีดงั นี้
๑. จํานวนบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาทั้งหมด ในปี การศึกษานั้น

๕๔

๒. จํานวนบัณฑิตที่เข้าสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเป็ นครั้งแรก ในปี การศึกษานั้น
๓. จํานวนบัณฑิตที่สอบเป็ นครั้งแรกหลังสําเร็ จการศึกษา และสอบได้ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกําหนดไว้
อย่างครบถ้วน ในปี การศึกษานั้น
ตัวบงชี้ที่ ๒.๘
ระดับความสํ าเร็จของการเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ัดให้ กบั นักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
คุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษา เป็ น คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ และเป็ น ปัจจัย สําคัญของ
คุณภาพบัณฑิตตามเจตนา รมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่ง ชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติรวมทั้งความคาดหวังของ ผูใ้ ช้บณั ฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็ จของการ
ส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมที่สถาบันจัดให้กบั นักศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน
๑. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตอ้ งการส่ งเสริ ม ไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร
๒. มีการถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ ต้องการส่ งเสริ ม
ตามข้อ ๑ ไปยังผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ นักศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องทราบอย่างทัว่ ถึงทั้งสถาบัน
๓. มีโครงการหรื อกิจกรรม ส่ งเสริ ม การพัฒนาพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมที่กาํ หนดใน ข้อ ๑
โดยระบุตวั บงชี้และเป้ าหมายวัดความสําเร็ จที่ชดั เจน
๔. มีการประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรม ส่ งเสริ ม คุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ งชี้และ
เป้ าหมายที่กาํ หนดในข้อ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้ าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของตัวบงชี้
๕. มีนกั ศึกษาหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม โดยหน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

๕๕

องค์ ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็ นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่ งเสริ ม เพื่อให้นกั ศึกษา
เป็ น บัณฑิตที่มีคุณสมบัติ พร้อม นอกเหนือจากกา รจัดการเรี ยนการสอนที่จดั ขึ้นตามหลักสู ตรกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาแบ่งออกได้เป็ นสองส่ วน คือ (๑) การจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าซึ่ งสถาบันจัดขึ้น ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเกิดประโยชน์ สูงสุ ด ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (๒) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาํ เนินการโดย
องค์กรนักศึกษาซึ่ง ได้รับการสนับสนุน ส่ งเสริ ม จากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อ ให้นกั ศึกษาได้พฒั นาร่ างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้ ทักษะทาง ปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง เช่ น
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก่ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๔. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ
(Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

๕๖

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑
ระบบและกลไกการให้ คําปรึกษาและบริการด้ านข้ อมูลข่ าวสาร
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริ การ ด้านต่าง ๆ ให้ นกั ศึกษาและ ศิษย์ เก่า อย่าง ครบ ถ้วน
โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (๑) การบริ การด้านการแนะแนวและการให้คาํ ปรึ กษา ทั้ง ด้านวิชาการและการใช้ชีวติ
(๒) การบริ การ ด้านข้อ มูล ข่าว สารที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อ นักศึกษาและ ศิษย์ เก่า เช่น ทุน กู้ยมื การศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริ การจัดหา งาน แหล่งข้อ มูลการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวใน
และนอกสถาบันที่จาํ เป็ นแก่ นกั ศึกษาและศิษย์เก่า และ (๓) การจัดโครงการเพื่อพัฒนา ประสบการณ์ ทางวิชาชีพ แก่
นักศึกษาและศิษย์เก่าในรู ปแบบต่าง ๆ
เกณฑ์ มาตรฐาน
๑. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวติ แก่นกั ศึกษา
๒. มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
๓. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกั ศึกษา
๔. มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
๕. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริ การในข้อ ๑ – ๓ ทุกข้อไม่ต่าํ กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๗. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ ให้บริ การมา ใช้เป็ นข้อ มูลในการพัฒนาการจัดบริ การที่
สนองความต้องการของนักศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ
๒ – ๓ ข้อ
๔ – ๕ ข้อ
๖ ข้อ
๗ ข้อ

๕๗

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒
ระบบและกลไกการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษา ต้องส่ งเสริ ม ให้ มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่ดาํ เนินการทั้งโดยสถาบันและโดย องค์กรนักศึกษาเป็ น
กิจกรรมที่ผเู้ ขาร่ วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่ างกาย และคุณธรรมจริ ยธรรม สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง ประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ (๑) คุณธรรม จริ ยธรรม (๒) ความรู้ (๓) ทักษะทาง
ปัญญา (๔) ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง ประสงค์ ที่สภาหรื อ องค์กรวิชาชีพ
ได้กาํ หนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
เกณฑ์ มาตรฐาน
๑. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริ มผลการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
๒. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
๓. มีการส่ งเสริ ม ให้นกั ศึกษานําความ รู้ ดา้ นการประกันคุณภาพไป ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาํ เนินการ
โดยนักศึกษา อย่างน้อย ๕ ประเภทสําหรับระดับปริ ญญาตรี และ อย่างน้อย ๒ ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา
จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรื อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ่ งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
๔. มีการสนับสนุนให้นกั ศึกษาสร้างเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ ระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่ วมกัน
๕. มีการประเมินความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๖. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งแผนหรื อปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ
๒ ข้อ
๓ - ๔ ข้อ
๕ ข้อ
๖ ข้อ

๕๘

องค์ ประกอบที่ ๔ การวิจัย
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่ องการวิจยั ที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็ นต้องมีพนั ธกิจนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน
ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้ อย่างมีประสิ ทธิภาพและคุณภาพตาม
จุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์
การวิจยั จะประสบ
ความสําเร็ จและเกิด ประโยชน์ จาํ เป็ นต้องมีส่วนประกอบที่สาํ คัญ ๓ ประการ คือ ๑) สถาบัน ต้องมีแผนการวิจยั มี
ระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนิน การได้ตามแผน ๒) คณาจารย์มีส่วนร่ วมใน
การวิจยั อย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจยั กับการจัดการเรี ยนการสอน และพันธกิจ ด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ ๓)
ผลงานวิจยั มีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ ของชาติและมีการเผยแพร่ อย่างกวางขวาง
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง เช่ น
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ ( พ. ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณ ภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ . ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๕. นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ
๖. แนวทางปฏิบตั ิจรรยาบรรณนักวิจยั พ.ศ. ๒๕๔๑ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

๕๙

ตัวบงชี้ที่ ๔.๑
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์์
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษา ต้องมีการบริ หารจัดการงานวิจยั หรื องาน สร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ โดยมี
แนวทางการดําเนินงานที่เป็ นระบบและมีกลไกส่ งเสริ ม สนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดําเนินการ ได้ตามแผนที่
กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรรทุนวิจยั การส่ งเสริ มและพัฒนาสมรรถนะแก่
นักวิจยั และทีมวิจยั การสนับสนุนทรัพยากรที่จาํ เป็ น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่ องมือ อุปกรณ์ ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ มาตรฐานทัว่ ไป
๑. มีระบบและกลไกบริ หารงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนด้านการวิจยั ของ
สถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์กบั การจัดการเรี ยนการสอน
๓. มีการพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจยั หรื องาน สร้างสรรค์ และให้ความรู้ ดา้ นจรรยาบรรณการวิจยั แก่
อาจารย์ประจําและนักวิจยั
๔. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็ นทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
๕. มีการสนับสนุนพันธกิจ ด้านการวิจยั หรื องาน สร้างสรรค์ ตามอัตลัก ษณ์ ของสถาบัน อย่างน้อย ใน
ประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ฯ หรื อหน่วยวิจยั ฯ หรื อศูนย์เครื่ องมือ หรื อศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาและ
สนับสนุนการวิจยั ฯ
- ห้องสมุดหรื อแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ
- สิ่ งอํานวยความสะดวกหรื อการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั ฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการวิจยั
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ มงานวิจยั ฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรื อศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการสนับสนุนพันธกิจ ด้านการวิจยั หรื องาน สร้างสรรค์ ของ
สถาบัน
๘. มีระบบและกลไกเพื่อ สร้างงานวิจยั หรื องาน สร้างสรรค์ บนพื้นฐานภูมิ ปัญญาทองถิ่น หรื อจาก
สภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอ บสนองความต้องการของท องถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
(เฉพาะกลุม ข และ ค ๒)

๖๐

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ – ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ – ๕ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการครบ ๗
ข้อตามเกณฑ์ทวั่ ไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

๖๑

ตัวบ่ งชี้ที่ ๔.๒
ระบบและกลไกการจัดการความรู้ จากงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
ชนิดของตัวบ่ งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
การบริ หารจัดการความรู้จากผล งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ ไปยังคณาจารย์
นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้ าหมายที่จะนําผลการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ เป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบส่ งเสริ มสนับสนุนให้มี
การรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในทรัพย์สินทางปั ญญาจากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม
กับผูใ้ ช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่ งที่เผยแพร่ ตอ้ งมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็ วทันเหตุการณ์
เกณฑ์ มาตรฐานทัว่ ไป :
๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในก ารประชุมวิชาการหรื อการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ และมีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรื อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ
๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
เพือ่ ให้เป็ นองค์ความรู ้ที่คนทัว่ ไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
๓. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ องค์ความรู ้จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ
๒ สู่
สาธารณชนและผูเ้ กี่ยวข้อง
๔. มีการนําผลงานงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับ รองการใช้ประโยชน์
จริ งจากหน่วยงานภายนอกหรื อชุมชน
๕. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ ครองสิ ทธิ์ ของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์
และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
เกณฑ์ มาตรฐานเพิม่ เติมเฉพาะกลุ่ม :
๖. มีระบบและกลไกส่ งเสริ มการจดสิ ทธิ บตั รหรื ออนุสิทธิ บตั ร และมีการยืน่ จดสิ ทธิบตั รและอนุสิทธิบตั ร
(เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ง)
เกณฑ์ การประเมิน :
๑. เกณฑ์ ทวั่ ไป
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

๖๒

๒. เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ ง
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
ครบ ๕ ข้อตาม
เกณฑ์ทวั่ ไป และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม

๖๓

ตัวบ่ งชี้ที่ ๔.๓
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ต่อจํานวนอาจารย์ ประจําและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่ งชี้ :
ปัจจัยนําเข้า
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
ปั จจัยสําคัญที่ส่งเสริ มสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจยั หรื องานสร้างสรรค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแ หล่งทุน
ภายนอกยังเป็ นตัวบ่งชี้ที่สาํ คัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจยั ของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูใ่ นกลุ่มที่เน้นการ
วิจยั
เกณฑ์ การประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําเป็ นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
๑. เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ จําแนกเป็ น ๓ กลุ่มสาขาวิชา
๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม ๕
เท่ากับ ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้าง สรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม ๕
เท่ากับ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม ๕
เท่ากับ ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๒. เกณฑ์ ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ และ ง จําแนกเป็ น ๓ กลุ่มสาขาวิชา
๒.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม ๕
เท่ากับ ๑๘๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๒.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาํ หนดให้เป็ น
คะแนนเต็ม ๕ = ๑๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๒.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม ๕ =
๗๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน

๖๔

สู ตรการคํานวณ :
๑. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา
๒. แปลงจํานวนเงินที่คาํ นวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก

x๕

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม ๕
สรุปคะแนนทีไ่ ด้ ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
๑. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของค์ะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
๒. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของค์ะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ :
๑. จํานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจํา ให้นบั ตามปี การศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบตั ิงานจริ งไม่นบั รวมผูล้ า
ศึกษาต่อ
๒. ให้นบั จํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปี การศึกษาหรื อปี งบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จาํ นวนเงินที่
เบิกจ่ายจริ ง
๓. การแบ่งสัดส่ วนจํานวนเงินกรณี มีผวู ้ จิ ยั จากหลายคณะวิชาหรื อหลายสถาบัน ให้แบ่งสัดส่ วนจํา นวนเงิน
ตามที่คณะวิชาหรื อสถาบันตกลงกัน

๖๕

ตัวบ่ งชี้ที่ ๔.๓.๑
งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ทไี่ ด้ รับการตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน:
ด้ านงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
นํา้ หนัก
ร้ อยละ ๕
คําอธิบาย
เปรี ยบเทียบจํานวนบทความจากผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์และจํา นวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ในระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทั้งหมด โดย
ให้นาํ เสนอในรู ปร้อยละ ทั้งนีพ้ จิ ารณาผลการดําเนินงาน ๓ ปี ย้อนหลัง
การตีพมิ พ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลทีกํ่ าหนด รวมถึงบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรื อนานาชาติตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สาม ารถนํามานับได้มีเฉพาะ Article หรื อ Conference Paper
หรื อ Review เท่านั้น ส่ วนบทความจากผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถ
นํามานับได้เฉพาะที่เป็ น Full Paper เท่านั้น
การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่ งานสร้างสรรค์ ซึ่ งเป็ นการนําเสนอผ
ลงาน หรื อสิ่ งประดิษฐ์
ทางศิลปะ ดนตรี และการแสดง ที่เป็ นผลงานวิชาการสู่ สาธารณะและ /หรื อกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีการจัดการการ
นําเสนอในระดับชาติหรื อนานาชาติอย่างเป็ นระบบและเป็ นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรื อได้รับการสนับสนุน
จากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสี ยงในระดับชาติหรื อนานาชาติ
งานสร้ างสรรค์ ที่นบั เป็ นผลงานวิชาการ คือ เป็ นผลงานที่มีคุณค่าทางวิชาการ และมีคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ คัดเลือกผลงาน เพื่อจัดแสดง

๖๖

เกณฑ์ การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่ านํา้ หนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
๐.๑๒๕
- บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้ นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผปู้ ระเมินบทความที่เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ
๐.๒๕
- บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือ บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรื อคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้ อยละ ๒๕ และมีผปู้ ระเมิน
บทความที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ
๐.๕๐
- บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ น
บัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ ใน Web Site
ของสํานักงานฯ
๐.๗๕
- บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์ น้ นั นอกเหนือฐานข้อมูล ISI หรื อบทความ
จากผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นบัญชี
รายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ ใน Web Site
ของสํานักงานฯ
๑.๐๐
- บทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลสากลISI

๖๗

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่ านํา้ หนัก
ระดับคุณภาพงานสร้ างสรรค์
๐.๑๒๕
- มีการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรื อการจัดการแสดง (performance) ระดับ
สถาบัน (จัดโดยสถาบันการศึกษา)
๐.๒๕
- มีการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรื อการจัดการแสดง (performance) ระดับ
นอกสถาบัน (หอศิลป์ )
๐.๕๐
- มีการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ (exhibition) หรื อการจัดการแสดง (performance)
ระดับชาติ
๐.๗๕
- มีการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ(exhibition) หรื อการจัดการแสดง (performance) ระดับ
ภูมิภาค (อาเซียน ๑๐ ประเทศ)
๑.๐๐
- มีการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการ (exhibition) หรื อ การจัดการแสดง (performance)
ระดับนานาชาติ (ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะ)
*อาเซี ยน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of South East Asian
Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซี ย สิ งคโปร์ บูรไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทั้งหมด

x

๑๐๐

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ บัญญัติไตรยางศ์ เทียบ โดยกาหนดร้ อยละเท่ ากับ ๕ คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๕ คะแนน
๒๐
๒๐
๑๐

๖๘

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
๑. จํานวนและรายชื่อบทความจากผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติของ
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา รายปี ตามปี ปฏิทิ น โดยนับรวมผลงานของอาจารย์และนักวิจยั ทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
และลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปี ที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรื อรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการที่
ตีพิมพ์ ค่านํ้าหนักของบทความวิจยั แต่ละชิ้น โดยรายงานย้อนหลัง ๓ ปี จนถึงปี ปฏิทินที่ตรงกับปี การศึกษ าที่
ประเมิน
๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติของอาจารย์ประจํา
และนักวิจยั ประจํา รายปี ตามปี ปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารย์และนักวิจยั ทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ
พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปี ที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัด หรื อประเทศที่เผยแพร่ และระบุ รู ป แบบของการเผยแพร่
พร้อมหลักฐาน ค่านํ้าหนักของผลงานสร้างสรรค์แต่ละผลงาน โดยรายงานย้อนหลัง ๓ ปี จนถึงปี ปฏิทินที่ตรงกับปี
การศึกษาที่ประเมิน
๓. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทั้งหมดในแต่ละปี การศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ และนักวิจยั
ประจําที่ลาศึกษาต่อ ทั้งนี้ให้รายงานย้อนหลัง ๓ ปี จนถึงปี การศึกษาที่ประเมิน

๖๙

ตัวบ่ งชี้ที่ ๔.๓.๒
งานวิจัยทีน่ ําไปใช้ ประโยชน์
ตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน:
ด้ านงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
นํา้ หนัก
ร้ อยละ ๕
คําอธิบาย
เปรี ยบเทียบจํานวนงานวิจยั หรื องานสร้างสรร ค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําที่ นํามาใช้ประโยชน์
ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจยั และรายงานการวิจยั โดยได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา โดยให้นาํ เสนอใน รู ป ร้อยละ ทั้งนี้
พิจารณาผลการดําเนินงาน ๓ ปี ย้อนหลัง
การนําไปใช้ ประโยชน์หมายถึง งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ทได้
ี่ นาํ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ
ไว้ในโครงการ /โครงการวิจยั และรายงานการวิจยั อย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่ การแก้ปัญหาได้อย่างเป็ น รู ปธรรม
กับกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่ างชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริ งตามวัตถุประสงค์
และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้ ประโยชน์
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ บัญญัติไตรยางศ์ เทียบ โดยกาหนดร้ อยละ ๒๐ เท่ ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
๑. จํานวนและรายชื่องานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ ที่นาํ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา ซึ่ งเป็ นผลงานวิจยั ที่เสร็ จสิ้ น ในปี ใดปี หนึ่งในรอบ ๓ ปี โดยนับรวม
ผลงานที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจยั ประจําทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของ
ผลงาน ปี ที่งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ดาํ เนินการเสร็ จ ปี ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ ชื่อ หน่วยงานที่นาํ ไปใช้ประโยชน์
โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติและนานาชาติ ที่เกี่ยวข้อง โดยรายงาน
ย้อนหลัง ๓ ปี จนถึงปี ปฏิทินที่ตรงกับปี การศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่
ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเ ป็ นรู ปธรรมจากการนําสิ่ งประดิษฐ์อนั เป็ นผลจากงานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรมจากการนํานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ ที่เป็ นผลมาจาก
งานวิจยั นโยบายไปใช้

๗๐

- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็ น รู ปธรรม จากการนําผลงานวิจยั ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
สาธารณะไปใช้
๒. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทั้งหมดในแต่ละปี การศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ และนักวิจยั
ประจําที่ลาศึกษาต่อ ทั้งนี้ให้รายงานย้อนหลัง ๓ ปี จนถึงปี การศึกษาที่ประเมิน

๗๑

ตัวบ่ งชี้ที่ ๔.๓.๓
ผลงานวิชาการทีไ่ ด้ รับการรับรองคุณภาพ
ตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน:
ด้ านงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
นํา้ หนัก
ร้ อยละ ๕
คําอธิบาย
เปรี ยบเทียบผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําที่ได้รับรองคุณภาพต่ออาจารย์ประจํา
และนักวิจยั ประจําทั้งหมด โดยให้นาํ เสนอในรู ปร้อยละ ทั้งนีพ้ จิ ารณาจากผลการดําเนินงาน ๓ ปี ย้อนหลัง
เกณฑ์ การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่ านํา้ หนัก
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
๐.๒๕
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
๐.๕๐
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
๐.๗๕
- ตําราหรื อหนังสื อที่มีการตรวจอ่านโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
๑.๐๐
- ตําราหรื อหนังสื อที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ ตําราหรื อหนังสื อที่มีคุณภาพสู งมีผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจําทั้งหมด ๓ ปี ย้อนหลัง

x

๑๐๐

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ บัญญัติไตรยางศ์ เทียบ โดยกาหนดร้ อยละ ๑๐ เท่ ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
๑. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสื อ) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารย์ประจํา
รายปี ตามปี ปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ท้ งั ที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปี ที่
ผลงานแล้วเสร็ จ ปี ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ชื่อ หน่วยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการ
รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่านํ้าหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น โดยรายงานย้อนหลัง ๓ ปี จนถึงปี
ปฏิทินที่ตรงกับปี การศึกษาที่ประเมิน
๒. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปี การศึกษาของ โดยนับรวมอาจารย์
ที่ลาศึกษาต่อ
ทั้งนี้ให้รายงานย้อนหลัง ๓ ปี จนถึงปี การศึกษาที่ประเมิน

๗๒

องค์ ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่ สังคม
หลักการ
การบริ การทางวิชาการแก่สังคมเป็ นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริ การทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรู ปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบั นมีความเชี่ยวชาญ
การให้บริ การทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรื ออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริ การทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รู ปแบบการให้บริ การ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็ นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ให้คาํ ปรึ กษา ให้การอบรม จัดประชุมหรื อสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจยั เพื่อตอบคําถามต่างๆ หรื อเพื่อชี้แนะสังคม
การให้บริ การทางวิชาการนอกจากเป็ นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ
เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ของอาจารย์อนั จะนํามาสู่ การพัฒนาหลักสู ตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์
ทางด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครื อข่ายกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็ นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริ การทางวิชาการด้วย
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํา นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

๗๓

ตัวบ่ งชี้ที่ ๕.๑
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
การบริ การทางวิชาการแก่สังคมเป็ นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
พึงกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริ การทางวิชาการอย่างเป็ นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็ น
กลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริ การทางวิชาการต้องมีคว ามเชื่อมโยงกับการจัดการเรี ยนการสอน
และการวิจยั และสามารถบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยนการสอนและการวิจยั อย่างเป็ น
รู ปธรรม
เกณฑ์ มาตรฐาน :
๑. มีระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
๒. มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยนการสอน
๓. มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจยั
๔. มีการประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยนการสอน
และการวิจยั
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการเ รี ยนการสอน
และการวิจยั
เกณฑ์ การประเมิน :
๑. เกณฑ์ ทวั่ ไป
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

๗๔

ตัวบ่ งชี้ที่ ๕.๒
กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ ต่อสั งคม (สกอ ๕.๒)
ชนิดของตัวบ่ งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
ความสามารถในการให้บริ การทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สน
องความ
ต้องการและเป็ นที่พ่ ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและ
ความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (๑) ประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้บริ การทางวิชาการ (๒)
การสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (๓) ความรู ้ที่เกิดจากการให้บริ การทางวิชาการและการเผยแพร่
ความรู ้น้ นั ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑ์ มาตรฐาน :
๑. มีการสํารวจความ ต้องการของชุมชน หรื อภาครัฐ หรื อภาคเอกชน หรื อหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริ การทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
๒. มีความร่ วมมือด้านบริ การทางวิชาการเพื่อการเรี ยนรู ้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรื อ
ภาคเอกชน หรื อภาครัฐ หรื อหน่วยงานวิชาชีพ
๓. มีการประเมินประโยชน์หรื อผลกระทบของการให้บริ การทางวิชาการต่อสังคม
๔. มีการนําผลการประเมินในข้อ ๓ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรื อกิจกรรมการให้บริ การทางวิชาการ
๕. มีการพัฒนาความรู ้ที่ได้จากการให้บริ การทางวิชาการและถ่ายทอดความรู ้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่ สู่สาธารณชน
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

๗๕

ตัวบ่ งชี้ที่ ๕.๒.๑
ผลการนําความรู้ และประสบการณ์ จากการให้ บริการวิาการมาใช้
ช
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวิจัย
ตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน:
ด้ านการบริการวิชาการแก่สังคม
นํา้ หนัก
ร้ อยละ ๕
คําอธิบาย
การให้ บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่ งอยูใ่ นฐานะที่เป็ นที่พ่ งึ ของชุมชนหรื อเป็ นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการ หรื อทําหน้าที่ใ ดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชนในด้านวิชาการหรื อการพัฒนาความรู ้
ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ รวมถึงการบริ การที่มี ค่าตอบแทน และบริ การวิชาการให้เปล่า โดย
มีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พฒั นาหรื อบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนหรื อการวิจยั อาทิ บทคว าม ตํารา
หนังสื อ รายวิชาหรื อหลักสู ตร เป็ นต้น
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการนํามาใช้ประโยชน์ในการเรี ยนการสอน
๒. มีการต่อยอดสู่ บทความวิชาการ
๓. มีการต่อยอดสู่ หนังสื อหรื อตําราหรื องานวิจยั
๔. มีการขยายผลสู่ การปรับปรุ งรายวิชาใหม่
๕. มีการขยายผลสู่ การเปิ ดรายวิชาใหม่
ขอปรับแก้เกณฑ์ขอ้ ๔ เป็ น มีการขยายผลสู่ การปรับปรุ งรายวิชา
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน ๑
มีการปฏิบตั ิ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการปฏิบตั ิ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการปฏิบตั ิ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการปฏิบตั ิ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการปฏิบตั ิ
๕ ข้อ

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
๑. หลักฐาน เอกสา ร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู ้และ
ประสบการณ์จากการให้บริ การวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรี ยนการสอนไปต่อยอดพัฒนา เป็ นหนังสื อ ตํารา หรื อ
งานวิจยั ขยายผลนําไปสู่ การปรับปรุ งรายวิชใหม่
า หรื อนําไปสู่ การเปิ ดรายวิชาใหม่

๗๖

ตัวบ่ งชี้ที่ ๕.๒.๒
ผลการเรียนรู้ และเสริมสร้ างความเข้ มแข็ขง องชุ มชนหรือองค์ กรภายนอก (สมศ ๙)
ตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน:
ด้ านการบริการวิชาการแก่สังคม
นํา้ หนัก
ร้ อยละ ๕
คําอธิบาย
โครงการทีม่ ีผลต่ อการพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อ
พัฒนาชุมชนหรื อองค์กรภายนอกและเมื่อดําเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึนแก่ชุมชน
หรื อองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรื อ ทําให้ชุมชนหรื อองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของ
ตน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน/องค์กร
๒. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ ๘๐
๓. ชุมชน/องค์กรมีผนู ้ าํ หรื อสมาชิกที่มีการเรี ยนรู ้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๔. ชุมชน /องค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรื อองค์กร
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรื อชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน ๑
มีการปฏิบตั ิ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการปฏิบตั ิ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการปฏิบตั ิ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการปฏิบตั ิ
๔ ข้อ

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
๑. แผนและกิจกรรม /โครงการที่ส่งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชน
๒. โครงการและผลการปฏิบตั ิตามโครงการ
๓. ข้อมูลจากกิจกรรม /โครงการที่เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและตอบสน
ของชุมชน

คะแนน ๕
มีการปฏิบตั ิ
๕ ข้อ

องความ ต้องการ

๗๗

ตัวบ่ งชี้ที่ ๕.๒.๓
การพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาหรือการพัฒนาวิชาชี พอืน่ (สมศ ๑๖.๑.๓)
ตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
กลุ่มสถาบัน (ข) และ (ค๒)
นํา้ หนัก
ร้ อยละ ๕
คําอธิบาย
การที่สถาบันอุดมศึกษามีการบริ การวิชาการแก่สังคมเพื่อมุ่งเสริ มสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ ครู ผลิต
และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาหรื อการพัฒนาวิชาชีพอื่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็ น
วิชาชีพชั้นสู ง เพื่อรักษา ส่ งเสริ ม และพัฒนาอาชีพของตนให้มีมาตรฐาน โดยให้ผปู้ ฏิบตั ิการ ผูร้ ับบริ การ ผูเ้ กี่ยวข้อง
และสาธารณชนได้เห็นความสําคัญของการอาชีพนั้นๆ อีกทั้งให้อาชีพนั้นๆ สามารถคงอยูไ่ ด้ดว้ ยความมีคุณค่า
ได้รับการยกย่องและเป็ นที่ยอมรับนับถือ ซึ่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพนอกจากต้องมีความรู ้และทักษะในวิชาชีพแล้วยังต้อง
มีความรับผิดชอบสู ง เพราะเกี่ยวข้องกับผูร้ ับบริ การและสาธารณชน เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจต่อผูร้ ับบริ การและ
สาธารณชน โดยผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องประกอบวิชาชีพด้วยความรู้ควา มสามารถและมีจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้น
ดังนั้น ในแผนบริ การวิชาการของสถาบันจึงควรมีโครงการ /กิจกรรมที่มุ่งเสริ มสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ ครู
พัฒนาครู และบุคลากรทางศึกษา หรื อการพัฒนาวิชาชีพอื่นแล้ววัดความสําเร็ จของโครงการ /กิจกรรมจากการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ /กิจกรรมที่กาํ หนดไว้ โดยโครงการและเป้ าหมายต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน
ครู / คณาจารย์ หมายถึง บุคลากรที่ทาํ หน้าที่หลักด้านการเรี ยนการสอน และการส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ การ
วิจยั ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคลากรที่มีส่วนร่ วมดําเนินการ ผูส้ นับสนุนด้านการศึกษา บริ หาร และ
นิเทศการศึกษา
วิชาชีพ หมายถึง วิชาที่จะนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ เช่นวิชาแพทย์ วิชาพยาบาล ช่างไม้ วิชาช่างยนต์
ฯลฯ โดยเป็ นอาชีพที่ตอ้ งอาศัยวิชาความรู้ความชํานาญ เช่น อาชีพ ครู อาชีพด้านกฎหมาย อาชี พด้านสถาปัตยกรรม
อาชีพทางด้านการแพทย์ อาชีพด้านการพยาบาล เป็ นต้น
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีหลักสู ตรอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาหรื อการพัฒนาวิชาชีพอื่นที่หลากหลาย
๔. มีการติดตามนิเทศการปฏิบตั ิงานของค์รู้และบุคลากรทางการศึกษาหรื อวิชาชีพอื่น
๕. ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรื อการพัฒนาวิชาชีพอื่นที่ผา่ นการอบรมได้รับการยกย่องระดับชาติหรื อ
นานาชาติ

๗๘

เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน ๑
มีการปฏิบตั ิ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการปฏิบตั ิ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการปฏิบตั ิ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการปฏิบตั ิ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการปฏิบตั ิ
๕ ข้อ

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
๑. โครงการหรื อกิจกรรมที่เสริ มสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ ครู การพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา หรื อการพัฒนาวิชาชีพอื่นที่ระบุวตั ถุประสงค์ และกลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งความสําเร็ จของโครงการ
๒. รายงานการประชุมของสภาสถาบันที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมเสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
วิชาชีพครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาหรื อการพัฒนาวิชาชีพอื่น
๓. รายงานสรุ ปผลโครงการทุกโครงการ ซึ่ งจะต้องมีจาํ นวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจริ ง ผลการประ เมินความรู้
ความเข้าใจ และผลการประเมินการนําความรู้ไปใช้ พร้อมแบบประเมิน
หมายเหตุ
- สามารถนับโครงการ/กิจกรรมที่มีกลุ่มเป้ าหมายแตกต่างกันได้
กรณี โครงการ/กิจกรรมนั้นมีหลายสถาบันอุดมศึกษาร่ วมดําเนินการ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสามารถ
นับแยกโครงการ/กิจกรรมนั้นได้
กรณี ไม่มีขอ้ มูลย้อนหลังครบ ๓ ปี ให้ใช้ขอ้ มูลล่าสุ ดที่มี

๗๙

องค์ ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็ นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ โดยอาจ
มีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ื นฟู อนุรักษ์ สื บสานพัฒนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรร ม
สร้างสรรค์ ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็ นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู ้ที่ดีข้ ึน
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

๘๐

ตัวบ่ งชี้ที่ ๖.๑
ระบบและกลไกการทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่ งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริ หารจัดการงานทํานุ
บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู สื บสาน เผยแพร่ วฒั นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรี ยนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน :
๑. มีระบบและกลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
๒. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอ นและกิจกรรม
นักศึกษา
๓. มีการเผยแพร่ กิจกรรมหรื อการบริ การด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
๔. มีการประเมินผลความสําเร็ จของการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานด้านทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๖. มีการกําหนดหรื อสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการปฏิบตั ิ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการปฏิบตั ิ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการปฏิบตั ิ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการปฏิบตั ิ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ หรื อ ๖ ข้อ

๘๑

ตัวบ่ งชี้ที่ ๖.๑.๑
การส่ งเสริมและสนับสนุนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน:
ด้ านการทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
นํา้ หนัก
ร้ อยละ ๕
คําอธิบาย
การทํานุบํารุ ง หมายถึง การให้ความสําคัญและเห็นถึงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาให้คงอยูใ่ นสภาพที่ดี และ
สมบูรณ์ท้ งั ในปั จจุบนั และเพื่ออนาคต
ศิลป คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริ มสร้างความสุ นทรี ย ์ ความงาม และความสุ ข แก่ผคู ้ น สภาพแวดล้อม และ
สังคม ซึ่งพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุ นทรี ย ์ แล ะเข้าใจคุณค่าทางศิลปะ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อวิถีชีวติ ของ
มนุษย์ เป็ นการนําศิลปะไปใช้ในการส่ งเสริ มพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริ ญงอกงามที่มีพฒั นาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่ องความคิด ความรู้สึก และความ
เชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม สามารถเห็นได้จากพฤติ กรรมในวิถีชีวติ สังคม และผลเกิดจากกิจกรรมและผลผลิต
กิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลกั ษณะเฉพาะและมีลกั ษณะสากล ซึ่ งเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรม
ปั จจุบนั ที่ดีจึงควรมีความสอดคล้องกับความเป็ นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่าอย่างมัน่ คง และ
มัน่ ใจ
วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง ควรเป็ นวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ วัฒนธรรมองค์กร พัฒนาบุคลากร
พัฒนากิจกรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรม เช่น จิตอาสา ส่ งเสริ มการแสดงออกทางความคิดทั้งในและนอก
ห้อง
วัฒนธรรมการปฏิเสธ การสร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับโลคยุคปั จจุบนั แต่ตอ้ งรู ้คุณค่าวัฒน ธรรมที่เป็ นรากฐาน
ของตนเอง มหาวิทยาลัยควรเป็ นบ่อเกิดของวัฒนธรรมที่ดี แล้วบุคลากรในมหาวิทยาลัยควรเป็ นผูน้ าํ ทางวัฒนธรรม
ของสังคม อาทิ ความรับผิดชอบ ความมีวนิ ยั และควรมีการส่ งเสริ มให้รักวัฒนธรรมของบ้านเกิดหรื อวัฒนธรรมใน
ชุมชน นอกจากนั้นควรมีพิจารณาในประเด็นการจัด การทางวัฒนธรรมและการเฝ้ าระวังทางวัฒนธรรม เช่น
มหาวิทยาลัยจะต้องแสดงบทบาทในการป้ องกัน /กรองสื่ อ อันส่ งผลให้เกิดการใช้สื่อเพื่ออบายมุข หรื อความเสื่ อม
เสี ยทางเพศ โดยไม่ตอ้ งมองในอดีตเสมอไป และระวังตีความเรื่ องวัฒนธรรมเป็ นประเพณี ไปหมด
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
๔. ได้รับการยกย่องระดับชาติ
๕. ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ

๘๒

เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน ๑
มีการปฏิบตั ิ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการปฏิบตั ิ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการปฏิบตั ิ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการปฏิบตั ิ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการปฏิบตั ิ
๕ ข้อ

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่ งเสริ มและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๒. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริ มและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมรายละ เอียดของโครงการ /
กิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้ าหมายความสําเร็ จ
๓. รายงานผลการสรุ ปผล/ประเมินโครงการ/กิจกรรม
๔. หลักฐานที่แสดงว่ากิจกรรมหรื อโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่สถาบันดําเนินการใน แต่ละปี
การศึกษา อาทิ รายงานประจําปี ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒ นธรรม งานวิจยั เชิงประเมินโครงการ หรื อ
งบประมาณสนับสนุนโครงการ เป็ นต้น
๕. หลักฐานที่อธิ บายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่ งข้อมูลของการสรุ ปผลสําเร็ จ เช่น ขั้นตอน
และช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็ นต้น

๘๓

ตัวบ่ งชี้ที่ ๖.๑.๒
การพัฒนาสุ นทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน :
ด้ านการทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
นํา้ หนัก
ร้ อยละ ๕
คําอธิบาย
การพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้ว และมีวธิ ีดาํ เนินงานที่ดี คือ
การทําให้ลกั ษณะเดิมเปลี่ยนไปตามที่มุ่งหมายไว้ เพื่อให้ลกั ษณะใหม่ที่เข้ามาแทนที่น้ นั ดีกว่าลักษณะเก่า
สุ นทรียะทางศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ที่เจริ ญงอกงามมีพฒั นาการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสามารถจะศึกษาหาความรู ้ และเรี ยนรู ้ได้จากงานศิลปวัฒนธร รม เช่น ห้องอัครศิลปิ น วรรณศิลป์
ทัศนศิลป์ และศิลปะสถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง เป็ นต้น
การพัฒนาสุ นทรียภาพ หมายถึง สถานศึกษามีการวางแผนงาน และการดําเนินงานที่ดีในการสร้างคุณค่า
ความงดงามของวัฒนธรรม หรื อมีปฏิกิริยาต่อความงามทั้งหลาย ก่อให้เกิดความมีชีวติ ชีวาของสถ านศึกษา ไม่วา่ จะ
เป็ นธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัตถุ เหตุการณ์ การดํารงชีวติ สภาพแวดล้อมและปรากฏการณ์เหล่านั้นมีสภาพเป็ นแรง
บันดาลใจ (Inspiration) ที่จะกระตุน้ ความรู ้สึก กระตุน้ การรับรู ้ เราจะแปรการรับรู ้ไปสู่ ความรู ้สึกนึกคิด การชื่นชม
ยินดี การวิพากษ์ วิจารณ์ พร้อมกันนั้นก็จะพัฒนาความรู ้สึกนึกคิดไปสู่ การแสดงออก ไปสู่ การสร้างสรรค์ เราอาจ
แสดงออกและสร้างสรรค์ได้ทุกด้านในชีวติ ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงออกและสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์
ทางเทคโนโลยี สร้างสรรค์ทางสังคม ฯลฯ โดยมีพลังของสุ นทรี ยภาพเป็ นแรงสนับสนุน ทั้งนี้การวัดความมีชีวติ ชีวา
ของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยที่มีชีวติ ) สามารถวัดได้ โดยมหาวิทยาลัยไม่ควรจํากัดเวลาปิ ด- เปิ ด มีพ้นื ที่ทาง
วัฒนธรรม ซึ่ งหมายถึง พื้นที่ท้ งั ในหรื อนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ เป็ นการส่ งเสริ มวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั นักศึกษา
บุคลากร และชุมชน โดยมหาวิทยาลั ยเป็ นศูนย์กลางของชุมชน อาทิ แหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งศิลปะวัฒนธรรม แหล่ง
พักผ่อน แหล่งออกกําลังกาย และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมโดยรักษาระบบนิเวศเดิม เป็ นต้น
ประเด็นการพิจารณา
๑. การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
๒. อาคารสถานที่ สะอาด และตกแต่งอย่างมีคุณค่าทางสุ นทรี ย ์
๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทศั น์ให้สวยงามตามธรรมชาติ และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
๔. มีพ้นื ที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่ งเสริ มต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองค์กร ไม่ต่าํ กว่๓.๕๑
า จากคะแนนเตม็ ๕

๘๔

เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน ๑
มีการปฏิบตั ิ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการปฏิบตั ิ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการปฏิบตั ิ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการปฏิบตั ิ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการปฏิบตั ิ
๕ ข้อ

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
๑. หลักฐานที่แสดงว่ากิจกรรมหรื อโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่สถาบันดําเนินการในแต่ละปี
การศึกษา อาทิ งบประมาณในการสนับสนุนและส่ งเสริ มกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรร
มต่องบดําเนินการ
รายงานประจําปี ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานวิจยั เชิงประเมินโครงการ หรื องบประมาณ
สนับสนุนแต่ละโครงการ เป็ นต้น
๒. โครงการ /กิจกรรม รายงานชื่อผ ลงาน หรื อชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการส่ งเสริ มการอนุรักษ์ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดโครงการ
๓. รายงานสรุ ปผล/ประเมินผลโครงการ/กิจรรมที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุ ปผลสําเร็ จ เ ช่น ขั้นตอน
และช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็ นต้น

๘๕

องค์ ประกอบที่ ๗
การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริ หารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ใน การกํากับ
ดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิ ทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริ หารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริ หารความเสี่ ยง การบริ หารการเปลี่ยนแปลง การบริ หารทรัพยากรทั้งหมด
ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ ผลตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
๕. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๖. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็ นเลิศ ๒๐๐๙-๒๐๑๐
๗. เกณฑ์การบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๘. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง คู่มือและแนวปฏิบตั ิในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้จดั ตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑
๙. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่ อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔

๘๖

ตัวบ่ งชี้ที่ ๗.๑
ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ ๗.๑)
ชนิดของตัวบ่ งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
ปั จจัยสนับสนุนที่สาํ คัญต่อการเจริ ญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือสภาสถาบันและ
ผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ เป็ นผูน้ าํ ที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบ
ต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หาร มีความสามารถ
ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของ สถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้
สถาบันเจริ ญรุ ดหน้าอย่างรวดเร็ ว
เกณฑ์ มาตรฐาน :
๑. สภาสถาบันปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดล่วงหน้า
๒. ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร ทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบตั ิงานและพัฒนาสถาบัน
๓. ผูบ้ ริ หารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่ อสารแผน
และผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
๔. ผูบ้ ริ หารสนับสนุนใ ห้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ ให้อาํ นาจในการตัดสิ นใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม
๕. ผูบ้ ริ หารถ่ายทอดความรู ้และส่ งเสริ มพัฒนาผูร้ ่ วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ
๖. ผูบ้ ริ หารบริ หารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
๗. สภาสถาบันประเมินผลการบริ หารงานของสถาบันและผูบ้ ริ หารนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการ
บริ หารงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ หรื อ ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรื อ ๕ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ข้อ

๘๗

ตัวบ่ งชี้ที่ ๗.๑.๑
การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าทีข่ องสภาสถาบัน
ตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน:
ด้ านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
นํา้ หนัก
ร้ อยละ ๕
คําอธิบาย
สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็ นองค์กรหลักของสถาบั นอุดมศึกษาที่ตอ้ งมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและกระบวนการที่
เป็ นรู ปธรรมในการบริ หารจัดการเพื่อให้เกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และการพัฒนาสถาบันอย่างยัง่ ยืน
การประเมินผลความสําเร็ จในการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบันจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ
ในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภา
สถาบัน ก ารบริ หารและการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติการประชุมสภา
สถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
๑. สภากําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
๒. มีการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด (หมายรวมถึงระเบียบ ประกาศ คําสั่ ง
แนวปฏิบตั ิของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง)
๓. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
/แผนประจําปี อย่างน้อยปี ละ๑ ครั้ง และมีผล
การกํากับติดตามการประเมินอธิ การบดีหรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ด อย่างน้อย ๒ ครั้งในรอบวาระการดํารงตําแหน่ง
๔. สภาสถาบันดําเนินงานภา ยใต้หลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลให้สถาบันดําเนินงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทุกประเด็น
๕. ผลการประเมินสภาสถาบันจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่มาจากการสรรหาอย่างเป็ นระบบได้คะแนนไม่ต่าํ
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
เกณฑ์ การให้ คะแนน:
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
มีการปฏิบตั ิ
๑ ข้อ
๒ ข้อ
๓ ข้อ
๔ ข้อ
๕ ข้อ
ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
๑. เอกสาร /หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรื อทบทวนนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา

๘๘

๒. เอกสาร /หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
เอกสาร/หลักฐาน/รายงานหรื อบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าสภา สถาบัน ได้กาํ หนดให้มีกระบวนการที่เป็ น
รู ปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
๓. เอกสาร /หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เช่น ระบบในด้าน
นโยบายและแผน ด้านการบริ หารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นมติสภา สถาบัน
๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสภาสถาบันที่กาํ หนดให้มีระบบการประเมินตนเอง และมี
การดําเนินงานตามระบบนั้น
๕. รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาในช่วง ๓ ปี ที่ผา่ นมา
๖. รายงานการสังเคราะห์มติ/นโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจของสภาสถาบัน อุดมศึกษา
๗. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๘๙

ตัวบ่ งชี้ที่ ๗.๑.๒
การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าทีข่ องผู้บริหารสถาบัน
ตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน:
ด้ านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
นํา้ หนัก
ร้ อยละ ๕
คําอธิบาย
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผูบ้ ริหารในการบริ หารและการจัดการให้บรรลุผลสําเร็ จตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของสถาบันอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริ หารงานตาม
นโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิ ทธิผลของแผนปฏิบตั ิการประจําปี ความสามารถในการบริ หารและการจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการเผยแพร่ วิสัยทัศน์ นโยบายของผูบ้ ริ หาร สร้างการมีส่วนร่ วมโดยการรับฟังความคิดเห็น เช่น การจัด
ประชุมบุคลากรทั้งองค์กร อย่างน้อย๒ ครั้ง ต่อปี การศึกษา
๒. มีการเผยแพร่ ผลการตรวจสอบด้านบุคลากร การเงิน สถานที่ ครุ ภณั ฑ์และการ
บริ หารความเสี่ ยง
(ทั้งชีวติ และทรัพย์สินของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร
) โดยผูต้ รวจสอบภายนอกต่อสาธารณชน
๓. มีการเผยแพร่ ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในสถาบัน
๔. ผลการประเมินผูบ้ ริ หารโดยคณะกรรมการที่มาจากการสรรหาอย่างเป็ นระบบได้คะแนนไม่ต่าํ กว่า ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน ๑
มีการปฏิบตั ิ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการปฏิบตั ิ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการปฏิบตั ิ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการปฏิบตั ิ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการปฏิบตั ิ
๕ ข้อ

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรื อทบทวนนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษารวมทั้ง
ทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของผูบ้ ริ หารสถาบันอุดมศึกษา
๒. เอกสาร /หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดย
มี
เอกสาร/หลักฐาน/รายงานหรื อบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ หารสถาบัน ได้กาํ หนดให้มีกระบวนการที่เป็ น
รู ปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

๙๐

๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ หารสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เช่น ระบบในด้าน
นโยบายและแผน ด้านกา รบริ หารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นมติสภา สถาบัน
๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถาบันที่กาํ หนดให้มีระบบการประเมินตนเอง และมีการ
ดําเนินงานตามระบบนั้น
๕. รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาในช่วง ๓ ปี ที่ผา่ นมา
๖. รายงานการสังเคราะห์มติ /นโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
สถาบันอุดมศึกษา

๙๑

ตัวบ่ งชี้ที่ ๗.๑.๓
ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่ นของวิทยาลัย
ตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
(ทุกกลุ่มสถาบัน)
นํา้ หนัก
ร้ อยละ ๕
คําอธิบาย
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนจุดเด่นและจุดเน้นรวมทั้ง
วัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาและมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การปฏิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ
๒) สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่เป็ นจุดเน้น
๓) สะท้อนอัตลักษณ์และจุดเน้นรวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้
จุดเน้นและจุดเด่นที่เป็ นผลผลิตและผลลัพธ์จากการดําเนินงานของสถาบันนั้นต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
๔. ได้รับการยกย่องระดับชาติ
๕. ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คะแนน ๑
มีการปฏิบตั ิ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการปฏิบตั ิ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการปฏิบตั ิ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการปฏิบตั ิ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการปฏิบตั ิ
๕ ข้อ

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
๑. ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาที่ระบุในแผนของสถาบัน พร้อมด้วยเป้ าหมายและ
โครงการ/ กิจกรรมในแต่ละตัวบ่งชี้
๒. รายงานผลการดําเนินงาน /สรุ ปผลการดําเนินการของโครงการ /กิจกรรมตามตัวบ่งชี้ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบ
๓. รายงานการประเมินแผนของสถาบัน (ถ้ามี)
๔. รายงานประจําปี พร้อมรายงานประเมินตนเองของสถาบัน

๙๒

ตัวบ่ งชี้ที่ ๗.๒
การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่ งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ ๓ กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้
และสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งต้องมีการจัดการความรู ้เพื่อมุ่งสู่ สถาบันแห่งการเรี ยนรู ้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่
มีอยูใ่ นสถาบันซึ่ งกระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู้
รวมทั้งปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อันจะส่ งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสู งสุ ด
กระบวนการในการบริ หารจัดการความรู้ในสถาบัน
ประกอบด้ วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู ้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ภายในสถาบัน การกําหนดแนว
วิธีปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ ห ารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดี
ยิง่ ขึ้น
เกณฑ์ มาตรฐาน :
๑. มีการกําหนดประเด็นความรู ้และเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั
๒. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่จะพัฒนาความรู ้และทักษะด้า นการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั อย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู ้ที่กาํ หนดในข้อ ๑
๓. มีการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากความรู ้ ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง (tacitknowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบตั ิที่ดีตามประเด็นความรู ้ที่กาํ หนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ ไปสู่ บุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่กาํ หนด
๔. มีการรวบรวมความรู ้ตามประเด็นความรู ้ที่กาํ หนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลและแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ ที่
เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(explicit
knowledge)
๕. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ในปี การศึกษาปั จจุบนั หรื อปี การศึกษาที่ผา่ นมาที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง (tacitknowledge) ที่เป็ นแนว
ปฏิบตั ิที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

๙๓

ตัวบ่ งชี้ที่ ๗.๓
ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสิ นใจ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริ หารและการตัดสิ นใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็ นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก เป็ นระบบที่ใช้งานได้ท้ งั เพื่อการบริ หาร การวางแผนและการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารทุกระดับ
เพื่อการปฏิบตั ิงานตาม ภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจน
เพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึง
พอใจของผูใ้ ช้
เกณฑ์ มาตรฐาน :
๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
๒. มีระบบ สารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจตามพันธกิจของสถาบัน
โดยอย่างน้อยต้ อง
ครอบคลุมการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ หารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
๔. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุ งระบบสารสนเทศ
๕. มีการส่ งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาํ หนด
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

๙๔

ตัวบ่ งชี้ที่ ๗.๔
ระบบบริหารความเสี่ ยง (สกอ ๗.๔)
ชนิดของตัวบ่ งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริ หารความเสี่ ยง โดยการบริ หารและควบคุมปัจจัย
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็ นมูลเหตุข องความเสี ยหาย (ทั้งในรู ปของตัวเงิน หรื อไม่ใช่ตวั เงิน เช่น
ชื่อเสี ยง และการฟ้ องร้องจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล หรื อความ
คุม้ ค่า ) เพื่อให้ระดับความเสี่ ยง และขนาดของความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูใ่ นระดับที่ยอ มรับและควบคุม
ได้ โดยคํานึงถึงการเรี ยนรู ้วธิ ี การป้ องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้ องกันหรื อ
บรรเทาความรุ นแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุ กเฉิ น เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความ
พร้อมใช้งาน มีการปรับปรุ งระบบอย่างต่อเนื่องแล ะทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้ าหมายของสถาบันตาม
ยุทธศาสตร์หรื อกลยุทธ์เป็ นสําคัญ
เกณฑ์ มาตรฐาน :
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผบู้ ริ หารระดับสู งและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทํางาน
๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ ยง และปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริ บทของ
สถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ ยงด้านยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน เช่น ความเสี่ ยงของกระบวนการบริ หารหลักสู ตร การบริ หาร
งานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ ยงด้านบุคลากรและความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร
- ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบข องความเสี่ ยงและจัดลําดับความเสี่ ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ
๒
๔. มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงที่มีระดับความเสี่ ยงสู ง และดําเนินการตามแผน
๕. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจ ารณาอย่างน้อย
ปี ละ ๑ ครั้ง
๖. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรื อวิเคราะห์ความเสี่ ยง
ในรอบปี ถัดไป

๙๕

เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ หรื อ ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

๙๖

องค์ ประกอบที่ ๘
การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
ไม่วา่ แหล่งเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ) หรื อเงินรายได้ของสถาบัน
เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุ งการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจยั บริ การทางวิชาการ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ฯลฯ ผูบ้ ริ หารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของสถาบันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทําความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจํานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สาํ หรับการผลิต
บัณฑิตต่อหัว จําแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ท้ งั หมดของสถาบันหลังจา กหักงบ (ค่าใช้จ่าย ) ดําเนินการทั้งหมด
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็ วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบตั ิ
ตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่ งเหล่านี้จะเป็ นการแสดงศักยภาพเชิงการบริ หารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้น
ถึงความโปร่ งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุม้ ค่า มีประสิ ทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
๑. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. แผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของสถาบัน
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๕. มาตรฐานแผนการปฏิบตั ิราชการของสํานักงบประมาณ
๖. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้

๙๗

ตัวบ่ งชี้ที่ ๘.๑
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะต้อง
มีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่ งเป็ นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันให้สามารถดําเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้อื่น ๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบครบทุก
พันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงิ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่าย
ในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่ คงของสถาบันได้
เกณฑ์ มาตรฐาน :
๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทา งด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้
๓. มีงบประมาณประจําปี ที่สอดคล้องกับแผนปฎิบตั ิการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร
๔. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปี ละ ๒ ครั้ง
๕. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มัน่ คงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็ นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด
๗. ผูบ้ ริ หารระดั บสู งมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจ
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ หรื อ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ หรื อ ๕ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ข้อ

๙๘

องค์ ประกอบที่ ๙
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นปั จจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปั จจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์ และผลกระทบที่
เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมี
กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็ นลักษณะเฉพาะของ
สถาบัน
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํา นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๓. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๕. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework for
Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

๙๙

ตัวบ่ งชี้ที่ ๙.๑
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
คําอธิบายตัวบ่ งชี้ :
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กาํ หนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้เป็ นไปตามนโยบาย
เป้ าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็ จของกา รประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็ น
แบบอย่างที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่
ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มนั่ ใจได้วา่ สถาบันสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์ มาตรฐานทัว่ ไป :
๑. มีระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรื อหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
๒. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถาบัน
๓. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
๔. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย ๑) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบันและสํานักงานค ณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็ นรายงานที่มีขอ้ มูลครบถ้วนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ ๓) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ๕. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุ งการ
ทํางาน และส่ งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
๖. มีระบบสารสนเทศที่ให้ขอ้ มูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙ องค์ประกอบ
คุณภาพ
๗. มีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใ้ ช้บณั ฑิต และ
ผูใ้ ช้บริ การตามพันธกิจของสถาบัน
๘. มีเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรม
ร่ วมกัน

๑๐๐

๙. มีแนวปฏิบตั ิที่ดีหรื องานวิจยั ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์ การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ หรื อ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรื อ ๕ หรื อ ๖
ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๗ หรื อ ๘ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๙ ข้อ

๑๐๑

ตัวบ่ งชี้ที่ ๙.๑.๑
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้ นสั งกัด
ตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน:
ด้ านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
นํา้ หนัก
ร้ อยละ ๕
คําอธิบาย
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ
.ศ. ๒๕๕๓
ระบุไว้วา่ “...“ให้ หน่ วยงานต้ นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้ มี การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
นั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้ งผลให้ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิ ดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่ อสาธารณชน ...” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่สาํ นักงานคณะก
รรมการการอุดมศึกษาหรื อต้นสังกัดกําหนด โดยจะเป็ นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปั จจัยนําเข้า
และกระบวนการ ซึ่ งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้ จะเป็ นคะแนนที่สามารถสะท้อน
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของคุณภาพการดําเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนัการประเมิ
้ น ใน นตัวบ่งชี้
นี้ จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ตอ้ งทําการประเมิ
ใหม่น
วิธีการคํานวณ
ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด
จํานวนปี
หมายเหตุ
ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดม ศึกษาระดับสถาบัน ตามที่ หน่วยงานต้น
สังกัดกําหนด ย้อนหลัง ๓ ปี ทั้งนี้ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เริ่ มใช้คะแนน
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น
ประเมินปี ๒๕๕๔ ใช้คะแนนประเมิน ๑ ปี คือ ปี ๒๕๕๓
ประเมินปี ๒๕๕๕ ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๒ ปี คือ ปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
ประเมินปี ๒๕๕๖ ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๓ ปี คือ ปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยข องค์ะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ๓ ปี ย้อนหลังเป็ นคะแนนของตัว
บ่งชี้น้ ี (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม๕ เช่นเดียวกับการประเมินภายนอก)
ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด จํานวน
ก่อนปี ที่ประเมิน

๓ ปี

๑๐๒

ตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้มาตรการส่ งเสริ ม หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา โดย
สถาบันเป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาสังคมตามนโยบายของรัฐหรื อของประเทศ ซึ่ งสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปั ญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้ าหมายที่แสดงถึงความเป็ นผูช้ ้ ีนาํ สังคมและแก้ปัญหา
สังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นาํ เรื่ องต่างๆ การส่ งเสริ มและสื บสานโครงการมาจากพระราชดํ/ารัริ กชาติ บํารุ ง
ศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริ ย/ ์สุ ขภาพ / ค่านิยม จิตสาธารณะ/ ความคิดสร้างสรรค์/ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ ู งอายุ/ นโยบาย
รัฐบาล / เศรษฐกิจ/ การพร้อมรับการเป็ นสมาชิกสังคมอาเซียน/ พลังงานสิ่ งแวดล้อม/ อุบตั ิภยั / สิ่ งเสพติด/ ความฟุ่ มเฟื อย
/ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุข ความปรองดอง
/ฯลฯ
ตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่ งชี้ที่ ๑๘ ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสั งคมในด้ านต่ างๆ
นํา้ หนัก

ร้ อยละ ๑๐

คําอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เรื่ อง จากประเด็นเรื่ องที่ช้ ีนาํ และ /หรื อแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาทิ
ความรักชาติ บํารุ งศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ สุ ขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผูด้ อ้ ยโอกาส
ผูส้ ู งอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็ นสมาชิ กสังคมอาเซียน พลังงานสิ่ งแวดล้อม อุบตั ิภยั สิ่ งเสพ
ติด ความฟุ่ มเฟื อย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุข ความปรองดอง ฯลฯ
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่ องที่ช้ ีนาํ และ /หรื อแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการในแต่ละ
เรื่ องนั้น กําหนดให้มีค่านํ้าหนักของตัวบ่งชี้ ร้อยละ๕
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
๔. ได้รับการยกย่องระดับชาติ
๕. ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ

๑๐๓

เกณฑ์ การให้ คะแนน
๑
มีการปฏิบตั ิ
๑ ข้อ

๒
มีการปฏิบตั ิ
๒ ข้อ

๓
มีการปฏิบตั ิ
๓ ข้อ

๔
มีการปฏิบตั ิ
๔ ข้อ

๕
มีการปฏิบตั ิ
๕ ข้อ

ข้ อมูลทีต่ ้ องการ
๑. โครงการหรื อกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดาํ เนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นาํ และ /หรื อแก้ปัญหา
สังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวตั ถุประสงค์ และกลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งความสําเร็ จของโครงการ
๒. รายงานการประชุมของสภาสถาบันที่แสดงการเห็นชอบโครงการ /กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษา ได้
ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นาํ และ/หรื อแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
๓. รายงานสรุ ปผลโครงการทุกโครงการ ซึ่ งจะต้องมีจาํ นวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจริ ง ผลก ารประเมินความรู้
ความเข้าใจ และผลการประเมินการนําความรู้ไปใช้ พร้อมแบบประเมิน
๔. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิด ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการ
ดําเนินงานของโครงการ
๕. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ
๖. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ



๑๐๔
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