คู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษา
ปี การศึกษา ๒๕๕๔

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่ น
สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุ ข

คำนำ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ใช้ องค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก ที่เป็ น
หน่วยงานต้ นสังกัด ซึ่ง ปัจจุบัน ได้ พัฒนา องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้คุณภาพสาหรับใช้ ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาใหม่ โดยพัฒนาทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การตัดสินให้ สอดคล้ องกับหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อ
พัฒนาการจัดการ ศึกษาให้ มีคุณภาพสามารถเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆได้ อย่างเต็ม
ศักยภาพ แสดงความเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุข
วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้ จัดทาคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา
ฉบับนี้ข้ นึ โดยอ้ างอิงเนื้อหาจากคู่ มือของสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับเดือนมกราคม และฉบับเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อใช้ เป็ นคู่มือในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้
บุคลากรของวิทยาลัย มีความเข้ าใจในตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมินใหม่ให้ เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งเนื้อหาครอบคลุม องค์ประกอบคุณภาพ ๙ องค์ประกอบ ๔๒ ตัวชี้วัด ภายในคู่มือ
ประกอบด้ วย ความเป็ นมา นโยบาย ระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทาง
หลักเกณฑ์ วิธกี ารประเมินคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เกณฑ์การประเมิน
วิธกี ารคานวณ และการแปลผลการประเมิน เป็ นต้ น หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะใช้ เป็ นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ อย่างมีคุณภาพ

(ดร.มกราพันธุ์ จูฑะรสก)
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
สิงหาคม ๒๕๕๔

สารบัญ

คานา
สารบัญ
บทที่ ๑ ข้ อมูลทั่วไปของวิทยาลัย
ความเป็ นมา
สัญลักษณ์วิทยาลัย
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบาย
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย
ผังโครงสร้ างการบริหาร
บทที่ ๒ การประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย
ระบบและกลไกการให้ ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาพยาบาล
คาจากัดความที่เกี่ยวข้ อง
นิยามกลุ่มสถาบัน
คาชี้แจงอื่นๆในการนาตัวบ่งชี้ไปใช้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
นิยามศัพท์ท่ใี ช้ ในตัวบ่งชี้
สรุปตัวบ่งชี้และค่าเป้ าหมายประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔
บทที่ ๓ องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สงั คม
องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เอกสารอ้ างอิง
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ความเป็ นมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ขอนแก่น สังกัดกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิ ดดาเนินการเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ .ศ. ๒๕๐๕ รวมระยะเวลาเปิ ด
ดาเนินการจนถึงปัจจุบันรวม ๔๙ ปี หลักสูตรที่เปิ ดสอนในปี พ .ศ.๒๕๐๕ ถึง พ .ศ. ๒๕๐๙ คือ
หลักสูตรผดุงครรภ์ รับผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ ๓ (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ในปัจจุบัน) ใช้
ระยะเวลาศึกษา ๑ ๑/๒ ปี ดาเนินการสอน ๔ รุ่น มีผ้ ูสาเร็จการศึกษารวม ๑๖๖ คน
ปี พ .ศ.๒๕๐๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๗ เปิ ดสอนหลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย รับผู้สาเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ ๖ (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ในปัจจุบัน) ใช้ ระยะเวลาศึกษา๑ ๑/๒ ปี ดาเนินการ
สอน ๓๖ รุ่น มีผ้ ูสาเร็จการศึกษา ๒,๐๓๔ คน
ปี พ .ศ. ๒๕๒๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ เปิ ดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย)
รับผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ใช้ ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ดาเนินการสอน ๗ รุ่น มีผ้ ูสาเร็จ
การศึกษา ๔๒๓ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ เปิ ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ (ระดับต้ น) รับผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ใช้ ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ดาเนินการสอน ๑๒
รุ่น มีผ้ ูสาเร็จการศึกษา ๗๖๔ คน
ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปิ ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้ น
รับผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ใช้ ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ดาเนินการสอน ๓ รุ่น มีผ้ ูสาเร็จ
การศึกษา ๓๖๔ คน
ปี พ .ศ. ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบันเปิ ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ รับผู้สาเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ใช้ ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ดาเนินการสอน ๑ รุ่น มีผ้ ูสาเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จานวน ๕๐ คน ปี การศึกษา ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ รับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็ นสถาบันสมทบจึงเปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ เป็ นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่รุ่นที่ ๒ จนถึงปัจจุบันมีผ้ ูสาเร็จการศึกษา
๑๐ รุ่น รวม ๕๖๗ คน

๒.

สัญลักษณ์วิทยาลัย
สัญลักษณ์ชื่ อวิทยาลัย คือ “สว.” มีตัวอักษร ส. เป็ นสีแดง ตัวอักษร ว . เป็ นสีขาว มาจากคา
ว่า สังวาลย์ ซึ่งได้ รับพระราชทานมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ดอกไม้ ประจาวิทยาลัย คือ ดอกคูน ซึ่งเป็ นดอกไม้ สญ
ั ลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น หมายถึง
ความสงบสุขอย่างยั่งยืน
สี ประจาวิทยาลัย คือ สีเหลืองดอกคูน หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม

๒

ธง ประจาวิทยาลัย ใช้ พ้ ืนของธงเป็ นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ตรง กลาง เป็ นรูป
พระนามย่อ “ สว ”
๓. ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบาย คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
ปรัชญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็ นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้ น
การผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ครบถ้ วนทั้งด้ านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
มีการศึกษาค้ นคว้ าอย่างต่อเนื่อง และสามารถทา งานร่วมกับชุมชนได้ เป็ นอย่างดี รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับอย่างเต็มศักยภาพ เน้ นการค้ นคว้ าวิจัยเพื่อให้ ได้ ความรู้
ใหม่นามาใช้ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรู้
ใหม่กบั ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ เกิดประ โยชน์สงู สุดสอดคล้ องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบ
สานจรรโลงสังคมให้ พัฒนาอย่างยั่งยืน
วิสยั ทัศน์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็ น สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนาเพือ่ ชุมชน
พันธกิจ
๑. ผลิตพยาบาลให้ มีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อชุมชน
๒. วิจัยสร้ างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิชาชีพ และชุมชน
๓. พัฒนาบุคลากรด้ านสุขภาพให้ มีสมรรถนะและความสามารถตามความต้ องการของชุมชน
๔. บริการวิชาการแก่สงั คมโดยบูรณาการความรู้ใหม่กบั ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
๕. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ านสุขภาพและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕
๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เป้ าประสงค์ บัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐานและปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เร่งรัดการผลิตและพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม
เป้ าประสงค์. เพิ่มปริมาณและคุณภาพงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม
๓. พัฒนาบุคลากรด้ านสุขภาพให้ มีสมรรถนะสอดคล้ องกับความต้ องการของชุ มชน
เป้ าประสงค์. บุคลากรด้ านสุขภาพมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นตามความต้ องการของชุมชน
๔. พัฒนาการให้ บริการวิชาการแก่สงั คมที่มีคุณภาพ
เป้ าประสงค์. การบริการวิชาการแก่สงั คมช่วยชี้นาป้ องกันปัญหาทางสุขภาพและสังคม
๕. ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ านสุขภาพและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมไทย
เป้ าประสงค์ ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

๓

๖.

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารองค์กร
เป้ าประสงค์ . ระบบการบริหารองค์กรด้ านคน . งาน . งบประมาณและการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ
นโยบายวิทยาลัย
๑. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
๒. พัฒนาบุคลากรให้ มีสมรรถนะสอดคล้ องความต้ องการของสังคม
๓. พัฒนานักศึกษาให้ สอดคล้ องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อาจารย์ค้นคว้ าวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ และนาผลมาพัฒนางาน
๕. ให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข ในการพัฒน าสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับการปฏิรูป
สุขภาพ
๖. เผยแพร่ความรู้และสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สงั คมเชิงรุก
๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้ บุคลากรและนักศึกษาทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๘. นาระบบประกันคุณภาพการศึกษามาเป็ นแนวทางในการพัฒนางาน
๙. พัฒนาระบบการประเมินผลงานแบบมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์
๑๐. พัฒนามาตรฐานการควบคุมภายใน บริหารงานแบบมีส่วนร่วมและโปร่งใส
๑๑. สร้ างบรรยากาศการทางานให้ มีความสุข ความสามัคคี และค่านิยมร่วม
๑๒. พัฒนาองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของวิทยาลัย
๑. มีทศั นคติท่ดี ีต่อวิชาชีพ และสามารถประกอบวิชาชีพได้ อย่างมีคุณภาพ
๒. มีความสุขุมรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตัดสินใจดี
๓. มีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และอุทศิ ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๔. สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ ดี
๕. เป็ นผู้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
๖. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและดารงตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตามครรลองของสังคมไทย
๗. ใฝ่ รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๘. มีความสามารถใช้ ทกั ษะที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตในสังคมได้ แก่ การใช้ ภาษาไทยดีและใช้
ภาษาสากลได้ รวมทั้งใช้ เทคโนโลยีท่เี หมาะสม
๙. มีสขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

ตามมติคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ พิเศษ ๙/๒๕๕๓
ลว.๒๘ ก.ย. ๕๓

ผังโครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ผู้อานวยการ

คณะกรรมการวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ฝ่ ายบริหาร ยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
( อ.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ )

ฝ่ ายวิจัยและบริการวิชาการ
( อ.พัชรินทร์วินา เพิ่มยินดี)

ฝ่ ายวิชาการ
( อ.พรรณิภา ทองณรงค์)

ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
( อ.วิไลวรรณ วัฒนานนท์)

๑. ผู้ช่วยผู้อานวยการด้ านบริหาร ( จตุพร )
๒. กลุ่มงานบริหารทั่วไป(อ.ลาเภา จตุพร )
๓. กลุ่มงานธุรการ/งานสารบรรณ
๔. กลุ่มงานการเงิน/ บัญชี (ดาราพร)
๕. กลุ่มงานพัสดุ (อ. นงลักษณ์ )
๖.กลุ่มงานบริหารบุคคลและพัฒนาบุคลากร
(อ.แสงดาว )
๗ กลุ่มงานอาคารสถานที่ /ยานพาหนะ /
ซ่อมบารุง (จตุพร )
๘. กลุ่มงานนโยบายและแผน (อ.รุ่งทิพย์
อ.เอมอร )
๙. กลุ่ม งานQA, IC(อ.กล้ วยไม้ อ.สรัญญา
อ.สุรัสวดี อ.รัตนา อ.ปุณณภา )
๑๐. กลุ่มงาน IT/Computer/ฐานข้ อมูล
( อ. ณรงค์ , อ.วชิรศักดิ์ )

๑.กลุ่มงานวิจัยและผลงานวิชาการ
( อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสดุ า )
๒. กลุ่มงานบริการวิชาการ /งานวิเทศสัมพันธ์
/งานประชาสัมพันธ์ (อ.นันทิยา
อ. เสาวลักษณ์ อ.สุวารี อ.ทุเรียน)
๓.กลุ่มงานศูนย์ศึกษา /งานจัดการความรู้
(อ.สุพจน์ อ.ปิ่ นเพ็ชร อ.ศุภจิรา )

๑. ภาควิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สงู อายุ
( อ.พิริยากร)
๒. ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช /กฎหมาย /
บริหาร (อ.สมใจ)
๓. ภาควิชาการพยาบาล มารดา ทารก / ผดุง
ครรภ์ (อ.ดวงชีวัน อ.ฉายวสันต์)
๔.ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและรักษา
(อ.ปราณี )
๕. กลุ่มงานทะเบียน วัดและประเมินผล
(อ.สุจินดา อ.จรรยา อ.จารุวรรณ)
๖. กลุ่มงานห้ องสมุด (กรินทร์ ลัดดา )

๑. กลุ่มงานนวัตกรรม (อ.ธิตพิ ร อ.ศิราณี )
๒.กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและการทานุบารุง
(อ.ศักด์ขรินทร์ อ.ทิพย์รัตน์ อ.วิภาดา
อ.วิลัยภรณ์ อ.ทัศนีย์วรรณ อ.ชุตมิ า )
๓. กลุ่มงานปกครอง วินัย สวัสดิการ ศิษย์เก่า
และองค์กร วิชาชีพ (อ.รัตน์ดาวรรณ
อ.ทินวิสทุ ธ์ อ.สุธดิ า อ. พลอยลดา )
๔.กลุ่มงานแนะแนว /ให้ คาปรึกษาและ
ทุนการศึกษา ( อ.แก้ วจิต อ .ทิพวรรณ
อ.นิระมล)

บทที่ ๒
การประกันคุณภาพการศึกษา

๑) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขได้ ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนี้
๑. กระทรวงสาธารณสุขจะใช้ การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นกลยุทธ์ท่สี าคัญในการผลิตบุคลากร
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศและนโยบายของรัฐบาล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ที่เน้ นคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา
๒. เร่งรัดและส่งเสริมให้ มีการจัดตั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย
ฯ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขโดยยึดหลักการให้ อสิ รเสรีภาพแก่วิทยาลัยในการพัฒนาแนวคิดการปฏิบัติพันธกิจทุกด้ าน
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ พัฒนากลไกการประกันคุณภาพในวิทยาลัยฯ โดยนาองค์ประกอบการค วบคุม
คุณภาพในการจัดการศึกษาเป็ นแนวทางเบื้องต้ นในการดาเนินการ และส่งเสริมสนับสนุนให้ พัฒนาเข้ าสู่
มาตรฐานสากล
๔. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรวิชาชีพ
ในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพื่ อให้ เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางในสังคม
๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและถ่ายทอด
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างการศึกษารวมทั้งเป็ นข้ อมูลสาหรับพิจารณา ให้ การสนับสนุนด้ าน
งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ แก่วิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยฯให้ มีมาตรฐานใกล้ เคียงกัน
๒) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
๑. อาจารย์ ข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่ และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้ ได้ มาตรฐาน
๒. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นกลยุ ทธ์ท่สี าคัญในการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัยฯ โดยยึดหลักการ
ให้ อสิ ระและเสรีภาพในการพัฒนาแนวคิดการปฏิบัติพันธกิจ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขอ งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
และภายนอกสังกัดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๕. ส่งเสริมให้ มีการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ โดยการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพระหว่างงานและฝ่ ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
๖.สนับสนุนให้ มีการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้ อมที่จะรับก ารประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก และ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

๖

๓) การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑ เพื่อตรวจสอบและ ประเมิน การดาเนินงาน ของวิทยาลัยในภาพรวม ตามร ะบบคุณภาพและกลไกที่
สถาบันนั้นกาหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพ
ว่าเป็ นไปตามเกณฑ์และได้ มาตรฐาน
๒ เพื่อให้ วิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะ นาไปสู่ การกาหนดแนวทางในการพั ฒนาคุณภาพ
ไปสู่เป้ าหมาย (targets) และเป้ าประสงค์(goals) ที่ต้งั ไว้ ตามจุดเน้ นของตนเองและเป็ นสากล
๓ เพื่อให้ วิทยาลัยทราบจุด แข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจน ได้ รับข้ อ เสนอแนะในการ ดาเนินงานเพื่อ
เสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
๔ เพื่อ ให้ ข้อมูล สาธารณะที่เป็ นประโยชน ต่อ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทาให้ ม่นั ใจว่า วิทยาลัยสามารถสร้ าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐานตามที่กาหนด
๕ เพื่อให้ สถาบันพระบรมราชชนก และหน่วยงาน ที่เกี่ ยวข้ อง มีข้อมูลพื้นฐานที่ จาเป็ นสาหรับ การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
๔) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย
เพื่อให้ ภารกิจในการดาเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษาดาเนินงานไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้ กาหนดระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๑. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จัดให้ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อควบคุมปัจจัยนาเข้ า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ โดย
จัดทาเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้เน้ นที่ระบบการกากับดูแลตนเอง (Self Regulation System) ในระดับบุคคล
กลุ่มงานและวิทยาลัย
๒. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit) เป็ นการติดตามตรวจสอบระดับวิทยาลัย กลุ่มงาน
โดยเน้ นที่กระบวนการประกันคุณภาพภายใน มีการกาหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ รวมถึง หลักฐานต่างๆ
วิธกี ารที่ใช้ คือ ตรวจสอบหลักฐาน หรือรายงาน การสัมภาษณ์ผ้ ูบริหา ร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติ นักศึกษา หรือ
ผู้ใช้ บริการ
๓. ระบบการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าคุณภาพกิจกรรม
เฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพการวิจัย คุณภาพของการสอน โดยมี
จุดเน้ นที่กลุ่มงาน การประเมินจะใช้ วิธกี ารประเมินตนเองจากหลักฐาน (Self Assessment Report)
เพื่อให้ การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์สงู สุด วิทยาลัย ได้ มีแนวทางการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control) การตรวจติดตามคุณภาพ(Quality Audit)การประเมินคุณภาพ(Quality Assessment)
เป็ น ๔ ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) ดังนี้
๑. Plan (การวางแผน) เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปี การศึกษา โดยนาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในปี ก่อนหน้ า และผลการดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็ น
ข้ อมูลในการวางแผน โดยการกาหนดเป้ าหมายในการดาเนินงาน กาห นดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
การกาหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนวิธกี ารดาเนินงาน จัดทาแผนการกากับกิจกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงกาหนดเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ เพื่อใช้ ในการประเมินผล
หากมีการ

๗

เปลี่ยนแปลงระบบการประกันคุณภาพ หรือตัวบ่งชี้ หรือเกณฑ์การประเมิน จะต้ องมีการประกาศให้ ทุก
หน่วยงานในวิทยาลัยฯได้ รับทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
๒. Do (การดาเนินงาน) เป็ นการปฏิบัติตามแผน ขั้นตอน และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ กรณีท่ไี ม่สามารถ
ดาเนินงานได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอก จะ ต้ องมีการปรับแผน
ในระหว่างดาเนินการ โดยมีคาอธิบายและเหตุผลประกอบ การดาเนินงานและเก็บข้ อมูลบันทึกผลการ
ดาเนินงานเริ่มตั้งแต่ต้นปี การศึกษา (เดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤษภาคม ปี ถัดไป)
๓. Check (การประเมินผล) เป็ นการรวบรวมข้ อมูลของผลการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับประเด็นตัว
บ่งชี้ท่ตี ้งั ไว้ เพื่อนามาเปรียบเทียบกับเป้ าหมายของแผนในขั้นตอนที่ 1 เพื่อประเมินคุณภาพในระดับ
ภาควิชาหรือฝ่ าย และวิทยาลัย โดยในการประเมินนี้จะต้ องพิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ
ผลงาน ประเมินในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ของปี การศึกษาถัดไป
๔. Act(การปรับปรุง)วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ นาข้ อเสนอ และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผน
ปรับปรุงการดาเนินงาน ทาแผนประจาปี และเสนอตั้งงบประมาณของปี ถัดไป รวมทั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพนาผลการประเมิน และผลการดาเนินงานมาใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานใน
ปี ถัดไปให้ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

๘

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ระบบ
กลไก
๑. การควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality Control)
๑ สร้ างและพัฒนาแนวทางการ
๑. จัดทาแผนติดตามการดาเนินงาน
ปฏิบัติในการตรวจสอบภายในและ ๒. เตรียมความพร้ อมของผู้ ประเมิน
ประเมินผล
โดยการส่งไปอบรมเพื่อพัฒนา
๒ เตรียมความพร้ อมในการตรวจ
๓. จัดทาแนวทางการตรวจประเมิน
สอบคุณภาพภายใน
๔. จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอานวย
๓ จัดระบบและดาเนินการตรวจสอบ ความสะดวกในการตรวจประเมินไว้
คุณภาพภายในโดย
ให้ พร้ อม
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
∙ฝ่ ายหรือภาควิชาเขียนรายงาน
ประเมินตนเองเสนอให้ ผ้ ูประเมินของ คุณภาพการศึกษา
๖. ดาเนินการตรวจประเมินและ
วิทยาลัยเข้ าไปตรวจประเมิน
∙ตรวจประเมินข้ ามฝ่ าย หรือภาควิชา รายงานผลตามแผนที่กาหนด
ปี การศึกษาละ ๑ ครั้ง
∙เขียนรายงานการประเมินตนเอง
ของวิทยาลัยเพื่อสรุปผลการประเมิน
ในภาพรวมขององค์กร
∙ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริหาร บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้ อง นาผลการประเมินไป
พิจารณาปรับแผนงานให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด
๔ เสนอให้ บุคลากรจากหน่วยงาน
ภายนอกเข้ ามาตรวจสอบคุณภาพ
(External auditing) ดังเช่นเครือข่าย
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือ สบช. เข้ ามาตรวจสอบคุณภาพ
ขององค์กร
∙ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริหาร บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้ อง นาผลการประเมินไป
พิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ
และประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชน

ผูร้ บั ผิดชอบ
∙ฝ่ ายฯ ยุทธศาสตร์ฯ
∙คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
∙คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
∙งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

๙

ระบบ
กลไก
๒. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Auditing)
๑ สร้ างและพัฒนาแนวทางการ
๑. จัดทาแผนติดตามการดาเนินงาน
ปฏิบัติในการตรวจสอบภายในและ ๒. เตรียมความพร้ อมของผู้ ประเมิน
ประเมินผล
โดยการส่งไปอบรมเพื่อพัฒนา
๒ เตรียมความพร้ อมในการ
๓. จัดทาแนวทางการตรวจประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพภายใน
๔. จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอานวย
๓ จัดระบบและดาเนินการตรวจสอบ ความสะดวกในการตรวจประเมินไว้
คุณภาพภายในโดย
ให้ พร้ อม
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
∙ฝ่ ายหรือภาควิชาเขียนรายงาน
ประเมินตนเองเสนอให้ ผ้ ูประเมินของ คุณภาพการศึกษา
๖. ดาเนินการตรวจประเมินและ
วิทยาลัยเข้ าไปตรวจประเมิน
∙ตรวจประเมินข้ ามฝ่ าย หรือภาควิชา รายงานผลตามแผนที่กาหนด
ปี การศึกษาละ ๑ ครั้ง
∙เขียนรายงานการประเมินตนเอง
ของวิทยาลัยเพื่อสรุปผลการประเมิน
ในภาพรวมขององค์กร
∙ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริหาร บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้ อง นาผลการประเมินไป
พิจารณาปรับแผนงานให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด
๔ เสนอให้ บุคลากรจากหน่วยงาน
ภายนอกเข้ ามาตรวจสอบคุณภาพ
(External auditing) ดังเช่นเครือข่าย
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือ สบช. เข้ ามาตรวจสอบคุณภาพ
ขององค์กร
∙ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริหาร บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้ อง นาผลการประเมินไป
พิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ
และประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชน

ผูร้ บั ผิดชอบ
∙ฝ่ ายฯ ยุทธศาสตร์ฯ
∙คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
∙คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
∙งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

๑๐

ระบบ
๓. การประเมินคุณภาพ (Quality
๑ วิทยาลัยดาเนินการหลังจากที่
ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในด้ วยตนเองและ
บุคคลภายนอกแล้ วดาเนินการขอ
ประเมินเพื่อให้ การรับรองคุณภาพ
การศึกษา
หน่วยงานที่วิทยาลัยเสนอขอ
เพื่อให้ มีการรับรอง ได้ แก่ สมศ.
และสภาการพยาบาล
๒ วิทยาลัยยื่นใบขอรับการรับรอง
และส่งเอกสารข้ อมูลคุณภาพที่
เกี่ยวข้ อง
๓ สมศ. หรือสภาการพยาบาลเข้ า
มาตรวจเยี่ยมสถาบันเพื่อประเมิน
คุณภาพการศึกษาและให้ การ
รับรองตามที่ร้องขอ
๔ ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน
เพื่อให้ ข้อมูลป้ อนกลับให้ แก่
บุคลากรคณะกรรมการบริหาร และ
ผู้เกี่ยวข้ อง ทราบเพื่อนาผลการ
ประเมินไปพิจารณาปรับแผนงาน/
โครงการ
๕ ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน
ให้ สาธารณชนรับทราบ
๖ จัดให้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
งานประกันคุณภาพการศึกษาและ
เก็บข้ อมูลในฐานข้ อมูลประกัน
คุณภาพ

กลไก
Assessment)
๑. กาหนดผู้รับผิดชอบแผนงานและ
โครงการ
๒. เขียนแผนงาน/โครงการ
รับการตรวจประเมิน
๓. จัดเตรียมความพร้ อมขององค์กร
ให้ พร้ อมรับการตรวจประเมิน
๔. กาหนดผู้รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผูร้ บั ผิดชอบ
∙ฝ่ ายฯ ยุทธศาสตร์ฯ
∙คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
∙งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

๑๑

ระบบ และกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality Control)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ระบบ

กลไก

พัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินให้
สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนโยบายวิทยาลัย
ให้ครอบคลุม I, P, O

งานประกันคุณภาพ

บุคลากร/ภาค/หรื อฝ่ าย
ร่ วมแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ

การมีส่วนร่ วมของบุคลากร

จัดทาร่ างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

เสนอกรรมการบริ หารพิจารณา

เสนอกรรมการ QA

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและ
นาเสนอคณะกรรมการบริ หารเพื่อพิจารณาประกาศใช้

งานประกันคุณภาพ

คู่มือ QA

ให้ความรู ้บุคลากร

แผนงาน โครงการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
รองผูอ้ านวยฝ่ ายฯ /งาน / หัวหน้าภาค
ติดตามการดาเนินงาน
งานแผน งาน QA ติดตามการดาเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็ นระยะ/เมื่อสิ้นสุด

ผูเ้ กี่ยวข้อง/ภาค/หรื อฝ่ าย นาไปวางแผน
การดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวทาง
การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนด

แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการประจาปี

ปฏิบตั ิตามแผน

ประเมินผล

ทบทวน
ข้อมูลย้อนกลับ

๑๒

ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษา (Quality Assessment)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
กลไก

ระบบ

คณะกรรมการ QA

ผูร้ ับผิดชอบ/ งาน / ภาค/หรื อฝ่ าย ดาเนินการประเมิน
ตนเองตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ที่รับผิดชอบ

ฝ่ ายหรื อภาค /
งานประกันคุณภาพ

จัดทาร่ าง SAR ของฝ่ ายหรื อภาค
ฝ่ าย/งานหรื อภาคอื่นๆร่ วมกันให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
SAR

ฝ่ ายหรื อภาค /
งานประกันคุณภาพ

จัดทา SAR ของวิทยาลัย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน/งาน QA / งานแผน/

ประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยคณะกรรมการประเมิน

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน

นาเสนอกรรมการบริ หาร เพื่อพิจารณา

SAR วิทยาลัยฉบับสมบูรณ์
งานประกันคุณภาพ
ส่ง SAR ต่อ สบช.และสกอ.
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเครื อข่าย/ สบช.
งานประกันคุณภาพ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ.)
งาน QA / งานแผน

ประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยกรรมการเครื อข่าย / สบช.
แจ้งผลการประเมินต่อ
กรรมการบริ หาร/ สบช.

นาข้อมูลผลการประเมิน
มาจัดทาแผน/ปรับแผน
ปรับแผน
แต่งตั้งกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
เครื อข่าย / สบช.
ผลการประเมิน
จัดทาแผน / ปรับแผน
ทุก 5 ปี กรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก(สมศ.)

นาผลการประเมินมาจัดทา/ ปรับปรุ งแผนพัฒนาคุณภาพ/
แผนกลยุทธ์/ แผนปฏิบตั ิการ

๑๓

ระบบและกลไกการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Quality Auditing)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

กลไก

ระบบ

งานประกันคุณภาพ
คณะกรรมการ QA
บุคลากร/ภาคหรื อฝ่ าย

สร้างและพัฒนาแนวทาง/เครื่ องมือ
การตรวจสอบคุณภาพ

Input
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์
ให้ความรู ้บุคลากร

ร่ วมพิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทาง/เครื่ องมือ
ปรับแก้

คณะกรรมการ QA

เสนอกรรมการบริ หาร
เพื่อพิจารณา

เสนอผูท้ รงคุณวุฒิให้ขอ้ เสนอแนะ

งานประกันคุณภาพ

ปรับแก้ และเสนอคณะกรรมการบริ หารเพื่อ
พิจารณาประกาศใช้ และใส่ไว้ในคู่มือ QA

ฝ่ ายหรื อภาค /งาน
อาจารย์/ เจ้าหน้าที่

ผูเ้ กี่ยวข้อง ฝ่ ายหรื อภาค / งาน
ดาเนินการตรวจสอบและส่งผลงานต่องาน QA
และนาเสนองาน QA

งานประกันคุณภาพ

เสนอคณะกรรมการบริ หารพิจารณา ผลการตรวจสอบ

ฝ่ ายหรื อภาค /งาน
อาจารย์/ เจ้าหน้าที่

งาน QA ส่งผลการพิจารณาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ฝ่ ายหรื อ
ภาค /พัฒนาปรับปรุ งแนวทางการดาเนินงาน/ ปรับแผน

ฝ่ ายหรื อภาค /งาน/อาจารย์/
เจ้าหน้าที่ / งานประกันคุณภาพ

สิ้นปี สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรายงานการประเมิน
ตนเอง

Input
แผนปฏิบตั ิงาน

๑๔

๕) ระบบและกลไกการให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษาพยาบาล
นโยบายการให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นได้ ให้ ความสาคัญต่ อการพัฒนาความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษาพยาบาลโดยกาหนดนโยบายดังนี้
๑.
ดาเนินกิจกรรมให้ ความรู้ทกั ษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาพยาบาลอย่างน้ อย ๑ ครั้ง/ปี
๒.
ให้ สโมสรนักศึกษานาแนวคิดประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ ในการดาเนินกิจกรรม โครงการของ
สโมสรนักศึกษา
๓.
ให้ นักศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยให้ มีส่วนร่วม
ในการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยตลอดจนให้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของการประกันคุณภาพใน
รูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๔.
ให้ มีระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรมโครงการของสโมสรนักศึกษา ตามแนวคิด
ของการประกันคุณภาพการศึกษา
๕.
ดาเนินการ สนับสนุน ส่งเสริมให้ นักศึกษาพยาบาล สร้ างเครือข่ายประกันคุณภาพทั้งภายใน
วิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
เพื่อให้ นักศึกษาพยาบาลได้ มีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย จึง
มีการแต่งตั้งนักศึกษาเป็ นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคือ นายกสโมสร และรองนายก
สโมสรนักศึกษา
ระบบการให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษาประกอบด้วย
๑.
ปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับระบบ กลไกประกันคุณภาพการศึกษาให้ แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ ๑
๒.
ให้ ความรู้ ทักษะการประกันคุณภาพแก่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับนักศึกษา
๓.
ให้ ความรู้และทักษะการเขียนแผนปฏิบัติการ โครงการและการพัฒนาโครงการโดยใช้
กระบวนการ P-D-C-A แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
๔.
อบรมฟื้ นฟูความรู้เกี่ยวกับบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
ระบบการติดตามและประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
๑.
กิจกรรมประเมินและตรวจสอบการดาเนินแผนงานโครงการ กิจกรรม สโมสรนักศึกษา ตาม
กระบวนการ P-D-C-A
๒.
ระบบการประเมินผลหลังดาเนินกิจกรรมอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๖) คาจากัดความทีเ่ กีย่ วข้อง
ระบบ หมายถึง การบริหารจัดการที่ต้องแสดงถึง นโยบาย โครงสร้ าง ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม แผน
ดาเนินงาน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และประเมิน
ระบบคุณภาพ (Quality System) หมายถึง โครงสร้ างของการจัดการภายในองค์กร หน้ าที่ความ
รับผิดชอบ ขั้นตอนการทางาน วิธกี ารทางาน และทรัพยากรอื่นๆ สาหรับการบริหารให้ เกิดคุณภาพ

๑๕

คุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณสมบัติทุกประการของผลผลิตเป็ นไปตามข้ อกาหนดตอบสนอง
ความต้ องการและสร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ ูใ ช้ บริการ
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ที่หากดาเนินการ
ตามระบบและแผนที่วางไว้ จะทาให้ เกิดความเชื่อมั่นว่าจะได้ ผลงานที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงา นที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งของรัฐ
และเอกชนที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ากว่าปริญญา และหรือระดับปริญญาในที่น้ ี ได้ แก่ สถาน
ศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบัน
เฉพาะทางสังกัดกระทรวงอื่น ๆ
๗)

นิยามกลุ่มสถาบัน
กระทรวงศึกษาธิการได้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา ในปี
๒๕๕๑ กาหนดประเภทหรือ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็ น ๔ กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้ นการผลิตบั ณฑิตระดับต่ากว่าปริญญาตรี จัดฝึ ก
อบรมสนองตอบความต้ องการของท้ องถิ่น เพื่อเตรียมกาลังคนที่มีความรู้เข้ าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเป็ นแหล่งเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมให้ ประชาชนได้ มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะนาไปสู่ความเข้ มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่
ยั่งยืน
กลุ่ม ข สถาบันทีเ่ น้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้ นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เพื่อให้ ได้ บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็ นหลัก ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับภูมิภาคสถาบันมีบทบาทในการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั หน่วยงานธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อ
รองรับการดารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
โท
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายถึง สถาบันที่เน้ นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา
ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ กายภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สั งคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาชีพ
เฉพาะทาง สถาบันอาจ
เน้ นการทาวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้ นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้ นทั้งสองด้ าน รวมทั้งสถาบันอาจ
มีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถ าบันในกลุ่มนี้อาจจาแนกได้ เป็ น
๒ ลักษณะคือ ลักษณะที่ ๑ เป็ นสถาบันที่เน้ นระดับบัณฑิตศึกษาและลักษณะที่ ๒ เป็ นสถาบันที่เน้ น
ระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันทีเ่ น้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
หมายความถึง สถาบัน ที่เน้ นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้ นการ
ทาวิทยานิพนธ์ และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้ นการผลิตบัณฑิตที่เป็ นผู้นาทาง
ความคิดของประเทศสถาบันมีศักยภาพ ในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้ อยู่ ในแนวหน้ าระดับสากล
มุ่งสร้ างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้ อค้ นพบใหม่ทางวิชาการ

๑๖

สาหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ๒ เป็ นสถาบันทีเน้นระดับ ปริญญาตรี
เพื่อให้ การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งสามารถแยกได้ เป็ น ๔ ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ P-D-C-A
คือ การวางแผน (plan) การดาเนินงานและเก็บข้ อมูลและเก็บข้ อมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check)
และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปี การศึกษา โดย นาผลการประเมินปี ก่อนหน้ านี้มา
ใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนด้ วย กรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์
การประเมิน จะต้ องมีการประกาศให้ ทุกหน่วยงานในสถาบันได้ รับทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อนเริ่ม
ปี การศึกษา เพราะต้ องเก็บข้ อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน
D = ดาเนินงานและเก็บข้ อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปี การศึกษา คือเดือนที่ ๑ – เดือนที่
๑๒ ของปี การศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปี ถัดไป)
C = ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน ระหว่าง
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปี การศึกษาถัดไป
A = วางแผนปรับปรุง และดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารของ
สถาบันอุดมศึกษานาข้ อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
วางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน(รวมทั้งข้ อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทาแผนปฏิบัติการประจาปี
และเสนอตั้งงบประมาณปี ถัดไปหรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้ งบประมาณกลางปี หรืองบประมาณ
พิเศษก็ได้ การกาหนดตัวบ่งชี้สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบนี้ จาแนกเป็ น ๒ ประเภท คือ
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้
๑) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็ นข้ อๆกาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็ น ๕ ระดับ
มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ การประเมินจะนับจานวนข้ อและระบุว่าผลการดาเนินงานได้ ก่ขี ้ อ ได้ คะแนน
เท่าใด กรณีท่ไี ม่ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ ถือว่าได้ ๐ คะแนน
๒) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้ อยละหรือค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การประเมินเป็ นคะแนนระหว่าง
๑ ถึง ๕ โดยเป็ นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูป
ร้ อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็ นคะแนนทาโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกาหนดค่าบ่งชี้
กาหนดค่าร้ อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็ นคะแนน ๕ ไว้ ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ ๑ กาหนดร้ อยละ ๑๐๐ เป็ นคะแนน ๕ ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ ร้อยละ ๗๕.๕๑
คะแนนที่ได้ = ๗๕.๕๑ x ๕
= ๓.๗๘
๑๐๐
ตัวอย่างที่ ๒ กาหนดร้ อยละ ๘๕ เป็ นคะแนน ๕ ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ ร้อยละ ๓๔.๖๒
คะแนนที่ได้ = ๓๔.๖๒ x ๕
= ๒.๐๔
๑๐๐

๑๗

ตัวอย่างที่ ๓ กาหนดค่าเฉลี่ยคือ จานวนค่าเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย ๒๐๐,๐๐๐ บาทเป็ นคะแนน ๕
ผลการดาเนินงานได้ ๑๕๒,๕๐๐.๓๕ บาทต่อคน
คะแนนที่ได้ = ๑๕๒,๕๐๐.๓๕ x ๕ = ๓.๘๑
๒๐๐,๐๐๐
ตัวอย่างที่ ๔ กาหนดร้ อยละ ๙๐ เป็ นคะแนน ๕ ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ ร้อยละ ๙๒.๐๘
คะแนนที่ได้ = ๙๒.๐๘ x ๕ = ๕
๑๐๐
หลักการคานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ย เป็ นคะแนน

สรุปได้ ดังนี้
๑) ผลการดาเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้ อยละหรื อค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้ เป็ นคะแนน ๕ จะได้ คะแนน ๕
๒) ผลการดาเนินงานที่ต่ากว่าค่าร้ อยละหรือค่าเฉลี่ย ที่กาหนดให้ เป็ นคะแนน ๕ คานวณคะแนนที่ได้
ดังนี้
คะแนนที่ได้ =
ค่าร้ อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้ จากการดาเนินการ x ๕
ค่าร้ อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม ๕ ของตัวบ่งชี้น้ัน ๆ
ข้อปฏิบตั ิเรือ่ งจุดทศนิยม
การคานวณค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าคะแนนให้ ใช้ ทศนิยม ๒ ตาแหน่งโดยการปัดทศนิยมตาแหน่งที่ ๓
ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข ๕ ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น
๗๒.๓๖๔
เป็ น ๗๒.๓๖
๓.๙๗๕
เป็ น ๓.๙๘
กาหนดเกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้ เป็ น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีท่ไี ม่ ดาเนินการใดๆ หรือ

ดาเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐
หมายถึง ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐
หมายถึง
ต้ องปรับปรุง
คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐
หมายถึง
พอใช้
คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐
หมายถึง
ดี
คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐
หมายถึง
ดีมาก
๘) คาชี้ แจงอื่นๆในการนาตัวบ่งชี้ ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๑ การประเมินคุณภา พการศึกษาภายในระดับสถาบันแต่ล ะสถาบันอุดมศึกษา จะต้ องใช้ ตัวบ่งชี้
คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ
๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่ าและหน่วยงานที่มีการ
เรียนการสอนให้ สถาบั นพิจารณา ตัวบ่งชี้ ที่จะนาไปใช้ ให้ สอดคล้ องกับบริบท โครงสร้ าง และระบบการ

๑๘

บริหาร และปรับข้ อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์ มาตรฐาน ให้ สอดคล้ องกับระดับของหน่วย งานที่รับการ
ประเมิน เช่น ตัวบ่งชี้ ที่ ๗.๑ การประเมินสภาสถาบัน และผู้ บริหารของสถาบันอาจปรับเป็ นการประเมิน
กรรมการประจาหลักสูตรและผู้บริหารหลักสูตร เป็ นต้ น
๓ การประเมินทุกตัวบ่งชี้เป็ นการประเมินในรอบปี การศึกษา ยกเว้ นตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ สถาบันอาจจะเลือกประเ มินตามปี งบประมาณก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นจะต้ อง ระบุให้ ชัดเจน
และต้ องประเมินในรอบปี งบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ พ.ศ.ของปี งบประมาณที่ตรงกับ ปี การศึกษาที่
ประเมิน สาหรับตัวบ่งชี้ของสมศ. ให้ ใช้ รอบปี ตามที่ สมศ. กาหนด
๔ อาจารย์ประจา หมายถึง ข้ าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มี สัญญาจ้ างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ปี การศึกษา ซึ่งมีหน้ าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
๕ นักวิจัยประจา หมายถึง ข้ าราชการหรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสญ
ั ญาจ้ างกับสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งปี การศึกษา ที่มีตาแหน่งเป็ นเจ้ าหน้ าที่วิจัยหรือนักวิจัย
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา ให้ นับระยะเวลาการทางาน ดังนี้
๙-๑๒ เดือน
คิดเป็ น ๑ คน
๖ เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๙ เดือน
คิดเป็ น ๐.๕ คน
น้ อยกว่า ๖ เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
๙) นิยามศัพท์ทีใ่ ช้ในตัวบ่งชี้
กระบวนการเรียนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ ถือว่า เรียนสาคัญ ที่สดุ
เป็ นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้ นให้ ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ ได้ ด้วยตนเอง หรือ มี
การฝากและปฏิบัติในสภาพจริงของการ ทางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ ใช้ มี
การจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ ผ้ ูเรียนได้ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้ างสรรค์ส่งิ ต่างๆ
นอกจากนี้ ต้ องส่งเสริม ให้ ผ้ ูเรียนสามารถพัฒนาตามธ รรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย สะท้อน
จากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือก ทาโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้ อที่สนใจใน
ขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญซึ่ งมุ่งพัฒนาความรู้
และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น
๑
การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
๒
การเรียนรู้เป็ นรายบุคคล (Individual Study)
๓
การเรียนรู้แบบสรรค์นิยม (Constructivism)
๔
การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง (Self-Study)
๕
การเรียนรู้จากการทางาน (Work-based Learning)
๖
การเรียนรู้ท่เี น้ นการวิจัยเพื่อสร้ างองค์ความรู้ (Research–based Learning)
๗
การเรียนรู้ท่ใี ช้ วิธสี ร้ างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)

๑๙

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ

จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้ าประสงค์ท่สี าคัญของสถาบัน
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็ นมากกว่าความสอดคล้ องไปในแนวทาง
เดียวกัน(alignment) ซึ่งการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดาเนินการ
มีความเชื่อมโยงกันเป็ นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่ผลงานวิจยั ในทีป
่ ระชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การ นาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้ รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานคณะ หรือกรรมการ ประกอบด้ วย ศาสตราจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จา กนอก
สถาบันเจ้ าภาพอย่างน้ อยร้ อยละ ๒๕ และมีผ้ ูประเมินบทความที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจ้ าของบทความ
การเผยแพร่ผลงานวิจยั ในทีป
่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้ รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้ วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ีผลงานเป็ น ที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้ อยร้ อยละ ๒๕ และมีผ้ ูประเมินบทความที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจาก
ต่างประเทศ
การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้ บริการแก่สงั คมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็ นการให้ บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ ามาใช้ บริการ
การให้อานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้ อานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ
ปฏิบัติแก่ผ้ ูปฏิบัติงาน ซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานวิจยั หมายถึง กระบวนการที่มีระเ บียบแบบแผนในการค้ นหาคาตอบของปั ญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์ คิดค้ นที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้ นคว้ าหรือทดลอง วิเคราะห์
และตีความข้ อมูลตลอดจนสรุป ผลอย่างเป็ นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ
(ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นงานวิจัย) ที่มีการศึกษาค้ นคว้ าที่
แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอนั เป็ นที่ยอมรับ
จรรยาบรรณนักวิจยั หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้ การดาเนินงาน
วิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของ การศึกษา
ค้ นคว้ าให้ เป็ นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภมู ิของนักวิจัย ดังนี้
๑
นักวิจัยต้ องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
๒
นักวิจัยต้ องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัยตามข้ อตกลงที่ทาไว้ กบั หน่วยงานที่สนับสนุนการ
วิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

๒๐

๓
นักวิจัยต้ องมีพ้ ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
๔
นักวิจัยต้ องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็ นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
๕
นักวิจัยต้ องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ ท่ใี ช้ เป็ นตัวอย่างในการวิจัย
๖
นักวิจัยต้ องมีอสิ ระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
๗
นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในทางที่ชอบ
๘
นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้ อ่นื
๙
นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น หมายถึง ประมวลความประพฤติท่อี าจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกี ยรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดโดยอาจใช้ กรอบแนวทางตามประกาศก.พ.อ.
เรื่อง
มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้ องยึดมั่นในหลักการ ๖ ประการ คือ ๑) ยึด
มั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้ อง ๒) ซื่อสัตย์สจุ ริตและรับผิดชอบ ๓) ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ๔) ปฏิบัติหน้ าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็ นธรรม ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๖)
ไม่ใช้ อานาจครอบงาผิดทานองคลองธรรมต่อนักศึกษาต้ องครอบคลุม ๑๐ ประการ คือ ๑)จรรยาบรรณ
ต่อ ตนเอง ๒) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ๓) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน ๔) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
๕) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ๖) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้ บังคับบัญชา ๗) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
๘) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ ๙) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ๑๐)จรรยาบรรณต่อ
สังคม
นักวิจยั ประจา หมายถึง ข้ าราชการ หรือ พนักงาน หรือบุคลากรที่มีสญ
ั ญาจ้ างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ที่มตี าแหน่งเป็ นเจ้ าหน้ าที่วิจัยหรือนักวิจัย
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
ระบบทวิภาค
- สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน ๓๖ หน่วยกิตต่อปี การศึกษา
(๑๘ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สาหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ : ลงทะเบียน
๒๔ หน่วยกิตต่อปี การศึกษา (๑๒ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา การศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค
- สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน ๔๕ หน่วยกิตต่อปี การศึกษา
(๑๕ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน ๓๐ หน่วยกิตต่อปี การศึกษา
(๑๐ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)

๒๑

ขั้นตอนการคานวณค่า FTES มีดังนี้
๑) คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณ ระหว่าง
จานวน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับ จานวน หน่วยกิตแต่ ละรายวิชาที่ เปิ ดสอน ทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียน แล้ วเสร็จ (หมดกาหนดเวลา การเพิ่ม-ถอน) โดยมีสตู ร
การคานวณดังนี้
SCH = ∑ nici
เมื่อ ni =
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
Ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
๒) คานวณค่าFTES โดยใช้ สตู รคานวณดังนี้
FTES =
SCH
จานวนหน่วยกิตต่อปี การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ
นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้

มีการคานวณเป็ นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นการพิเศษ
นักศึกษาภาคพิ เศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียน ในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบัน
มิได้ นับว่าการสอนดังกล่าวเป็ น ภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้ มีการจ่ายค่า ตอบแทนให้ กับการ
สอนของอาจารย์เป็ นการพิเศษ
แนวปฏิบตั ิทีด
่ ี หมายถึง วิธปี ฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ที่ทาให้ องค์การประสบความสาเร็จ หรือสู่
ความเป็ นเลิศ ตามเป้ าหมาย เป็ นที่ยอมรับ ในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐาน ของความสาเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธปี ฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึก
เป็ นเอกสาร เผยแพร่ให้ หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
ผูม้ ีส่วน ได้ส่วน เสีย (Stakeholders)
หมายถึง กลุ่มคนต่างๆที่ ได้ รับผลกระทบ หรืออาจได้ รับ
ผลกระทบจาก การดาเนินการและความสาเร็จ ของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่ม ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สาคัญ
เช่น นักศึกษา ผู้ ปกครอง สมาคมผู้ ปกครอง ผู้ ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็ นทางการ และไม่เป็ น
ทางการ คณะกรรมการกากาดูแลสถาบันในด้ านต่างๆ ศิษย์เก่า นายจ้ าง สถาบันการศึกษาอื่นๆองค์การที่
ทาหน้ าที่ กากับ ดูแลกฎ ระเบียบ องค์ การที่ให้ เงินสนับสนุน ผู้ เสียภาษี ผู้กาหนด นโยบาย ผู้ ส่งม อบ
ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้ เวลา ๕ ปี เป็ นแผนที่กาหนด ทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอ บไปด้ วยวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผล
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกค าม กลยุทธ์ ต่างๆ ของสถาบันควรคร อบคลุมทุกภารกิจ
ของสถาบัน มีการ กาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ของแต่ ละกลยุทธ์ และค่าเป้ าหมาย ของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดระดับ
ความสาเร็จของการดาเนินงาน ตามกลยุทธ์ โดยสถาบัน นาแผน กลยุทธ์ มาทาแผนดาเนินงาน หรือ
แผนปฏิบัติการประจาปี

๒๒
แผนปฏิบตั ิการ ประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาใน การดาเนินงาน ภายใน ๑ ปี เป็ นแผนที่

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ลงสู่ ภาคปฏิบัติ เพื่อให้ เกิด การดาเนินงาน จริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้ วย โครงการ
หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้ อง ดาเนินการ ในปี นั้น ๆ เพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้ าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผ้ ู รับผิดชอบหลัก
หรือ หัวหน้ าโครงการ งบประมาณในการ ดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ ในการ ดาเนิน
โครงการที่ชัดเจน
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการ กาหนดอย่าง ชัดเจน ว่าต้ องทาอะไรบ้ าง เพื่อให้ ได้ ผล
ออกมา ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงา นจะต้ อง ปรากฏให้ ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ ในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธกี ารอื่นๆ องค์ ประกอบของระบบ ประกอบด้ วย ปัจจัยนาเข้ า
กระบวนการ ผลผลิตและข้ อมูลป้ อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่ง ที่ทาให้ ระบบมีการขับเคลื่อนหรือ ดาเนิน อยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็ นผู้ดาเนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบ ที่ทาหน้ าที่ในการรวบรวมข้ อมูลเข้ ามาทาการประมวลผลรวมทั้งการ
วิเคราะห์เพื่อจัดทาเป็ นสารเทศในรูปแบบต่างๆ และ นาส่งไปยังผู้ ท่มี ีสทิ ธิได้ รับสารสนเทศเพื่อใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ค่างๆเป็ นเครื่องมือ สนับสนุน
การทางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์ การมีหลายประเภทในแต่ ละประเภทมีได้ หลาย
ระบบ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้ วนในการทางานที่แตกต่างกันออกไป
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดย สานักงาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้ เป็ นวารสารระดับชาติ และมีช่ ือปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสานักงาน หรือ
วารสารวิชาการ ที่มีช่ ือปรากฏอยู่ในฐานข้ อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏ ในฐานข้ อมูล สากล เช่ น ใน
ฐานข้ อมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and
Humanities Citation Index) หรือ ฐานข้ อมูล Scopus หรือในฐานข้ อมูลสากลอื่น ๆ ที่ เป็ นที่ยอมรับ ใน
ศาสตร์ น้ัน ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ เป็ น
วารสารระดับนานาชาติ และมีช่ ือปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสานักงานฯ
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบ เท่าขึ้นไป หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติท้งั ภาครัฐและเอกชน
หลักธรรมมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแล กิจการต่างๆ ให้
เป็ นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจั ดการที่ดี ซึ่ง สามารถนาไปใช้ ได้ ท้งั ภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ ในการบริหารงานนี้มี ความหมายอย่างกว้ างขวาง กล่าวคือ หาได้ มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนา เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและค วามถูกต้ อง ชอบธรรมทั้งปวง
ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใส ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก

๒๓

หลักธรรมมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามา
ปรับใช้ ในภาครัฐมี ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้
๑ หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติ ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้ รับงบประมาณมาดาเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่ วนราชการ
หรือ หน่วยงานที่มีภารกิจ คล้ ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานใ นระดับชั้น นาของประเทศ เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สขุ ต่อประชาชนโดยการปฏิบัติ ราชการจะต้ องมีทศิ ทางยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ ท่ชี ัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็ นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
๒ หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการ กากับ ดูแลที่ดีท่มี ีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่ เหมาะสมให้ องค์ การ
สามารถใช้ ทรัพยากร ทั้งด้ านต้ นทุน แรงงานและระยะเวลาให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภา รกิจเพื่อตอบสนอง ความต้ องการของประชาชนและผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
๓ หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
คือ ก ารให้ บริการที่สามารถ ดาเนินการ ได้ ภายใน
ระยะเวลา ที่กาหนดและสร้ าง ความเชื่อมั่น ความไว้ วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้ องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
๔ หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และ
ผลงานต่อเป้ าหมายที่ กาหนด ไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ ในระดับที่ สนองต่อความ คาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
๕ หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิ ด เผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้ เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ ามตามกฎหมายได้ อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ ทุก
ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
๖ หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม มีโอกาสได้ เข้ าร่วม ในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความ เข้ าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม เสนอปัญหา หรือ
ประเด็นที่ สาคัญ ที่เกี่ยวข้ อง ร่ว มคิดแนวทาง ร่วมการแก้ ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
๗ หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการ ส่วนกลางให้ แก่ หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่ วนท้ องถิ่น) และภาค
ประชาชน ดาเนินการ แทนโดยมีอสิ ระตามสมควร รวมถึงการมอบ อานาจ และความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดาเนินการให้ แก่บุคลากร โดยมุ่งการสร้ างความพึงพอใจในการให้ บริการ ต่อผู้ รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการ ดาเนินงาน ที่ดี ของส่วน
ราชการ
๘ หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้ อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ในการบริหาร
ราชการด้ วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

๒๔

๙ หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้ รับการปฏิบัติและได้ รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
มีการแบ่งแยกด้ าน ชายหรือหญิง ถิ่น กาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึ ก อบรม
และอื่นๆ
๑๐ หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้ อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง เป็ นข้ อตกลง ที่เกิดจากการใช้ กระบวนการเพื่อ หาข้ อคิด เห็นจากกลุ่มบุค คลที่ได้ รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะ กลุ่มที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้ อง ไม่มีข้อคัดค้ านที่ยุติไม่ได้ ใน
ประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็ นต้ องหมายความว่าเป็ นความเห็นพ้ องโดยเอกฉันท์
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ ทั้งหมดที่ผ้ ูเรียนต้ องศึกษาเพื่อให้ ได้ รับการ
รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่กาหนดตามกฎหมาย
อาจารย์ ประจา หมายถึง ข้ าราชการ พนักงาน แ ละบุคลากรที่มีสญ
ั ญาจ้ า งกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ซึ่งมีหน้ าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
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สรุปตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายประจาปี การศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔
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๑.๑.๓ ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้ อน
เป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ ๑๗)
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต

๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
(สกอ ๒.๔)
๒.๕ ห้ องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้
(สกอ ๒.๕)
๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ ๒.๖)
๒.๖.๑ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช ๒.๖.๑)
๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ ๒.๗)
๒.๗.๑ บัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (สมศ ๑)
๒.๗.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ(สมศ ๒)
๒.๗.๓.๒ ผู้สาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กาหนด(สมศ ๓)
๒.๗.๔ ผู้สาเร็จการศึกษาที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ
ภายใน ๑ ปี (สมศ ๔)
๒.๘ ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้ กบั นักศึกษา (สกอ ๒.๘)
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๒๖

รายการ

ค่าน้ าหนัก

ค่าเป้าหมาย

สกอ

สมศ

สบช

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๑

-

๑

๗ ข้ อ

๗ ข้ อ

๑

-

๑

๖ ข้ อ

๖ ข้ อ

๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
(สกอ ๔.๑)
๔.๑.๑ งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(สมศ ๕)
๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้ างสรรค์ (สกอ ๔.๒)
๔.๒.๑ งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ท่นี าไปใช้ ประโยชน์(สมศ ๖)

๑

-

๑

๖ ข้ อ

๘ ข้ อ

ร้ อยละ
๘

ร้ อยละ
๑๐

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
๓.๑ ระบบและกลไกการให้ คาปรึกษาและบริการด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร(สกอ ๓.๑)
๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ ๓.๒)
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจยั

๑

-

๑

๓ ข้ อ

๖ ข้ อ

-

๕

๕

ร้ อยละ
๑๐

ร้ อยละ
๑๕

๔.๒.๒ ผลงานวิชาการที่ได้ รับการรับรองคุณภาพ (สมศ ๗)

-

๕

๕

ร้ อยละ
๘

ร้ อยละ
๘

๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา (สกอ ๔.๓)

๑

-

๑

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

บาท/
คน/ปี

บาท/
คน/ปี

องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม (สกอ ๕.๑)

๑

-

๑

๕ ข้ อ

๕ ข้ อ

๕.๑.๑ ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้ บริการวิชาการ
มาใช้ ในการพัฒนาการเรียนกา
รสอนหรือการวิจัย(สมศ ๘)
๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ ต่อสังคม
(สกอ ๕.๒)
๕.๒.๑ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้ างความเข้ มแข็ง ของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก (สมศ ๙)
๑๘.๑ ผลการชี้นา ป้ องกั น หรือแก้ ปัญหาสังคมภายในสถาบัน
(สมศ ๑๘.๑)
๑๘.๒ ผลการชี้นา ป้ องกัน หรือแก้ ปัญหาสังคม ภายนอกสถาบัน
(สมศ ๑๘.๒)

-

๕

๕

ร้ อยละ
๕๐

ร้ อยละ
๕๐

๑

-

๑

๕ ข้ อ

๕ ข้ อ

-

๕

๕

๕ ข้ อ

๕ ข้ อ

๕

๕

๕ ข้ อ

๕ ข้ อ

๕

๕

๕ ข้ อ

๕ ข้ อ

๒๗

รายการ

ค่าน้ าหนัก

ค่าเป้าหมาย

สกอ

สมศ

สบช

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๖.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม (สกอ ๖.๑)

๑

-

๑

๕ ข้ อ

๕ ข้ อ

๖.๑.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนด้ านศิลปะวัฒนธรรม(สมศ ๑๐)

-

๕

๕

๕ ข้ อ

๕ ข้ อ

๖.๑.๒ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
(สมศ ๑๑)

-

๕

๕

๓ ข้ อ

๓ ข้ อ

๑

-

๑

๗ ข้ อ

๗ ข้ อ

-

๕

๕

๕

๕

๑

-

๑

๕ ข้ อ

๕ ข้ อ

๑

-

๑

๕ ข้ อ

๕ ข้ อ

๑

-

๑

๖ ข้ อ

๖ ข้ อ

๗ ข้ อ

๗ ข้ อ

๙ ข้ อ

๙ ข้ อ

๗ ข้ อ

๗ ข้ อ
๖ ข้ อ

องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
๗.๑ ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
(สกอ ๗.๑)
๗.๑.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าที่ของผู้บริหารสถาบัน
(สมศ ๑๓)
๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ ๗.๒)
๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
(สกอ ๗.๓)
๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ ๗.๔)
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ ๘.๑)

๑

-

๑

องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

คะแนน คะแนน

๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ ๙.๑)

๑

-

๑

๖ ข้ อ

๙.๑.๑ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้ นสังกัด
(สมศ ๑๕)

-

๕

๕

≥๓.๕๑
๔
คะแนน คะแนน

รวมตัวบ่งชี้

๒๒

๑๙

๔๒

๒๘

บทที่ ๓
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้ นที่อาจแตกต่ างกัน ดังนั้น จึงเป็ นหน้ าที่ท่ี
สถาบันจะกําหนดวิสยั ทัศน์ แ ผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี ให้ ชัดเจนและสอดคล้ องกับปรัชญา
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้ นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ
(ถ้ ามี ) ตลอดจน
สอดคล้ องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) และการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลก
ในกระบวนการกําหนดวิสยั ทัศน์ และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิ ดโอกาสให้ มีส่วนร่วมของสมาชิก
ทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ ท่กี าํ หนดแล้ วให้ รับทราบทั่วกันทั้งอาจารย์
เจ้ าหน้ าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ท่มี ีส่วนได้ สว่ นเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้ บริการและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
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

ตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สงั คม และการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษา
จําเป็ นต้ องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันเพื่อให้ สถาบันดําเนินการสอดคล้ อง
กับอัตลักษณ์หรือจุดเน้ น มีคุณภาพ มีความเป็ นสากล และเจริญเติบโตอย่ างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้ อง
กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน กลยุทธ์ และแผนดําเนินงานเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดําเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้ นของสถาบันแล้ วจะต้ อง
คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง ยุทธศาสตร์ ด้านต่างๆของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพื่อให้ การดําเนินงาน
ของสถาบันเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ เป็ นที่ยอมรับ สามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้ องเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่สี อดคล้ องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็ นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรื อปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคล้ องกับจุดเน้ นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว๑๕ ปี
ฉบับที่ ๒(พ.ศ.๒๕๕๑–๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑–๒๕๕๔)
๒. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบัติการประจําปี ครบ ๔ พันธกิจ คือ ด้ านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่ งชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี
๕. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ครบ ๔ พันธกิจ
๖. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้ อยปี ละ ๒ ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
๗. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้ อยปี ละ ๑ ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
๘. มีการนําผลการพิจารณา ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี

๓๐

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ หรือ ๗ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๘ ข้ อ

๓๑

ตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๑.๑

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ ๑๖.๑)

ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูงการวิจัยเพื่อ
สร้ างและพัฒนาองค์ความรู้การบริการวิชาการแก่สงั คม และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม การจัดตั้ง
สถาบัน อุดมศึกษาจึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน นําไปสู่การกําหนดเป้ าหมายและแผนก าร
ปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุ ณภาพของสถาบันแต่ละแห่งที่จะสร้ างองค์ความรู้ให้ สอดคล้ องตามอัต
ลักษณ์และวัตถุประสงค์
เกณฑ์การพิจารณา
๑. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้ องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยได้ รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. มีการสร้ างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่กี าํ หนดอย่าง
ครบถ้ วนสมบูรณ์
๓. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้ องกับอัตลักษณ์
ไม่ต่าํ กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๔. ผลการดําเนินงานก่อให้ เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ/หรือสร้ างคุณค่าต่อสังคม
๕. ได้ รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
หลักฐานการได้ รับการยอมรับ การได้ รับรางวัล หรือการได้ รับการยกย่องว่ าเป็ นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติท่ดี ใี นการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ
สําหรับสถาบันพระบรมราชชนกได้ กาํ หนดอัตลักษณ์บัณฑิตไว้ คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจ
ความเป็ นมนุษย์” หมายถึง การให้ บริการที่เป็ นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหา และความ
ทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้ อง ให้ บริการตามปัญหาและความต้ องการของผู้รับบริการที่เป็ นจริง โดย
รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็ นหลัก
นอกจากนี้สถาบันพระบรมราชนก ได้ กาํ หนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ไว้ ดังนี้
S= Service mind
SAP
A= Analytical thinking
P= Participation/Patient Right

๓๒

จิ ตบริการ (Service Mind)
หมายถึงจิตที่พร้ อมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพื่อสาธารณะประโยชน์เป็ นจิตที่ไม่น่ิง
ดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยามที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็ นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ ทาํ ความดีและเห็น
นํา้ ตาเปลี่ยนเป็ นรอยยิ้ม เป็ นจิตที่เปี่ ยมด้ วย “บุญ” คือความสงบเย็นและพลังแห่งความดีจิตแห่งการ
ให้ ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยความเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปิ ติสขุ มีคุณค่าและ
พัฒนาจิตวิญญาณให้ สงู ขึ้น เป็ นความสมัค รใจ เต็มใจตั้งใจทํา และเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจหรือ
ทรัพย์สนิ ในการทํากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูอ่นื โดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้
ช่วยเหลือผู้อ่นื
จิตบริการเป็ นการให้ บริการโดยบูรณาการความเป็ นมนุษย์เชื่อมโยงมิติทางสังคม อ่อนโยนต่อ
ชีวิต อ่อนน้ อมต่อธรรมชาติ ความเป็ นกัลยามิตร จัดบริการด้ วยหัวใจความเป็ นมนุษย์
การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
คือ การคิดเพื่อให้ เกิดมุมมองที่มองเห็นอย่างเป็ นองค์ประกอบที่สมั พันธ์กนั ทั้งความสัมพันธ์ทาง
เดียวหรือทางตรงข้ ามและนําไปสู่การตีความและให้ ความหม ายในองค์ประกอบนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง อย่าง
เป็ นเหตุผล และสอดคล้ องกัน ดังนั้น การคิดวิเคราะห์จึงหมายถึงความสามารถในการจําแนก แจก
แจง องค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น
เพื่อค้ นหาสาเหตุท่แี ท้ จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น
การคํานึงถึงสิง่ ทีผ่ ปู ้ ่ วยและการให้ผปู ้ ่ วยมีส่วนร่วม (Patient Right/Participation)สิทธิของผู้ป่วยเป็ น
สิทธิข้นั พื้นฐานของมนุษย์บนการตัดสินใจด้ วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงความเป็ นอิสระของมนุษย์
(Human
Autonomy) สิทธิผ้ ูป่วยนั้นเป็ นส่วนหนึ่ง เกี่ยวข้ องกับสิ ทธิมนุษยชน สิทธิท่สี าํ คัญที่สดุ ในการเป็ นผู้ป่วย
คือ สิทธิท่จี ะได้ รับการบอกเล่าถึงข้ อมูลต่างๆ ทั้งนี้ผ้ ูป่วยจะได้ เข้ าใจและยินยอมให้ ความร่วมมือด้ วย
ความเต็มใจ การยินยอมของผู้ป่วยเป็ นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะผู้ป่วยจะได้ ทราบถึงธรรมชาติ ลักษณะการ
รักษา ตลอดจนประโยช น์อนั ถึงจะเกิดขึ้น การยอมรับเรื่องการยินยอมของผู้ป่วยสะท้อนให้ เห็นถึงการ
ยอมรับว่าผู้ป่วยมีเสรีภาพ แม้ ว่าจะกรณีท่แี พทย์อธิบายให้ แก่ผ้ ูป่วยแล้ วจะเกิดความลังเลใจที่จะปฏิบัติ
ตามคําแนะนําก็ตาม แต่จุดนี้มีความสําคัญมากเพราะเป็ นการยอมรับในแนวคิดพื้นฐานที่ว่าผู้ป่ วยมีอสิ ระ
และสามรถเข้ ามามีส่วนร่วม โดยเข้ าใจถึงกระบวนการรักษาที่ดาํ เนินอยู่ แทนที่ผ้ ูป่วยจะมีความคิดเห็นว่า
ตนเองเปรียบเสมือนแต่ผ้ ูรับและปฏิบัติตามคําสั่งแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิทธิผ้ ูป่วยเป็ นการยึดถือ
คุณค่าของความเป็ นตัวของตัวเองของมนุษย์ (Autonomy) และความเคารพผู้ป่วยในฐานะที่เป็ นมนุษย์
การให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ผ้ ูป่วยนั้นเป็ นวิธที ่ปี กป้ องอันตรายแก่ผ้ ูป่วยซึ่งจะเป็ นประโยชน์โดยตรงด้ านวิธกี าร
รักษา นอกจากนี้การบอกข้ อมูลแก่ผ้ ูป่วยให้ เกิดความเข้ าใจ เป็ นสิทธิอนั ชอบธรรมพื้นฐานในการปฏิบัติ
ต่อผู้ป่วยในฐานะที่เป็ นมนุษย์ท่มี ีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาคด้ านการใช้ เหตุผล การละเว้ นการปฏิบัติ
ดังกล่าวเท่ากับเป็ นการปฏิบัติต่อมนุษย์เสมือนเป็ นวัตถุหรือเครื่องมือไปสู่เป้ าประสงค์บางอย่าง เป็ นการ
กีดกันไม่ให้ ผ้ ูป่วยได้ มีโอกาสในการตัดสินใจด้ วยตนเอง

๓๓

ตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๑.๒

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ ๑๖.๒)

ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้ จากการประเมินบัณฑิต/ผู้สาํ เร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จํานวนบัณฑิต/ผู้สาํ เร็จการศึกษาที่ได้ รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต/ผู้สาํ เร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้ อมูล จากา รสํารวจต้ องมี ความเป็ นตัวแทนของผู้สาํ เร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้ อยร้ อยละ ๓๕ ของจํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมี
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
๑. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปี ของสถาบันที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในด้ านต่างๆ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคล้ องกับปรัชญา วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน

๓๔

ตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๑.๓ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน (สมศ ๑๗)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบาย
พิจารณาผลการดํา เนินงานตามจุดเน้ น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่ส่งผลสะท้ อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถาบันซึ่งเป็ นผลลัพธ์จากการดําเนินงานของสถาบันนั้น
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้ องกับจุดเน้ น จุ ดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบันโดยได้ รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. มีการสร้ างระบบการมีส่วนร่ วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่กี าํ หนดอย่าง
ครบถ้ วนสมบูรณ์
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้ น และจุดเด่นหรือความ
เชี่ยวชาญของสถาบัน ไม่ต่าํ กว่า๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้ น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิด
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อสังคม
๕. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้ น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาํ หนด และได้ รับการยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ์ จุดเน้ น หรือจุดเด่นสถาบัน อุดมศึกษา
๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจําปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้ องกับเอกลักษณ์
จุดเน้ น หรือจุดเด่นของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้ น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่กาํ หนด
หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็ นเอกลักษณ์ จุดเน้ นหรือจุดเด่น
ของสถานศึกษาที่ได้ รับการยอมรับ
๔. เอกสารหลักฐานการได้ รับการยอมรับ การได้ รับรางวั ล หรือการได้ รับการยกย่องว่าเป็ นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติท่ดี ี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็ นต้ น

๓๕

สําหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สมควรกําหนดให้ ใช้ เอกลักษณ์ของสถาบันที่
กําหนดไว้ คือ “สร้างคนจากชุมชนเพือ่ ตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” หมายถึง การผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้ านสุขภาพเพื่อให้ ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานบริ การสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้ อง
กับการดูแล รักษา ส่งเสริม และป้ องกันสุขภาพของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานจัดการศึกษาสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ระบบบริการสุขภาพชุมชน หมายถึง การจัดบริการสุขภาพในระดับท้องถิ่น ชนบท และชุมชน
เมือง ทั้งในสถานบริการสุขภาพทุกระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และ สถาบันการศึกษา ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

๓๖

องค์ประกอบที่ ๒

การผลิตบัณฑิต

หลักการ
พันธกิจที่สาํ คัญที่สดุ ของ สถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาํ หนด การเรียนการสอน
ในยุคปั จจุบันใช้ หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่เี น้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ ดังนั้นพันธกิจดังกล่ าวจึ ง
เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่ การกําหนดปัจจัยนําเข้ าที่ได้
มาตรฐานตามที่กาํ หนด ประกอบ ด้ วยการมีอาจารย์ ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่ วมมือร่วมพลังของทุ กฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้น จึงจําเป็ นต้ องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ ประกอบต่ างๆที่ใช้ ใน
การผลิตบัณฑิต ได้ แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่ างๆ (ข) คณาจารย์ และระบบการพัฒนา
อาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอ น (ง) ห้ องสมุดและแหล่ งการเรียนรู้อ่นื (จ) อุปกรณ์
การศึกษา (ฉ) สภาพแวด- ล้ อมในการเรียนรู้ และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
เห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.
๒๕๕๓ กําหนด
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (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. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. (Framework for Higher Education)
(TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. กฎกระทรวง ว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
กระทรวงศึกษาธิการ

๓๗

๙. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๑. มาตรฐานการประเมิ นคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ.๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

๓๘

ตัวบงชี้ ที่ ๒.๑

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึก ษามีหน้ าที่พัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับปรัชญาปณิธาน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจและความพร้ อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้ องกับความต้ องการทางด้ านวิชาการและ
วิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑ์
และตัวบ่ งชี้ของการประกัน
คุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไป
๑. มีระบบและกลไกการเปิ ดหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่กี าํ หนด โดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
๒. มีระบบและกลไกการปิ ดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่กี าํ หนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
๓. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ หมายถึง ต้ องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ” กรณีท่หี ลักสูตรใดยังไม่ มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ ประเมินตามตัวบ งชี้ กลางที่กาํ หนดในภาคผนวก ก )
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้ องได้ รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องด้ วย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ ได้ ดาํ เนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี การศึ กษา๒๕๕๕ ให้ ยึดตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ )
๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้ มีการดําเนินการได้ ครบถ้ วนทั้งข้ อ ๑ ข้ อ ๒ และ ขอ
๓ ข้ างตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ างน้ อยตามกรอบเวลาที่
กําหน ดในเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดาํ เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้ องควบคุมกํากับให้ การดําเนินงานตามตัวบ งชี้ในข้ อ ๓ ผ่านเกณฑ์ การ
ประเมิน ๕ ข้ อแรกและอย่างน้ อยร้ อยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ท่กี าํ หนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้ มีการดําเนินการได้ ครบถ้ วนทั้งข้ อ ๑ ข้ อ ๒ และ ข้ อ ๓
ข้ างตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้ อ ๔ กรณี
หลักสูตรที่ดาํ เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้ องควบคุมกํากับ ให้ การ

๓๙

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้ อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบบ่งชี้และทุกหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานเพิม่ เติมเฉพาะกลุ่ม
๖. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่า ร้ อยละ ๓๐ ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ค ๒)
หมายเหตุ
๑. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้ นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
รอบปี การศึกษาที่ทาํ การประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้ นับหลักสูตรที่ได้ รับอนุมัติ ให้ เปิ ดสอน
ทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่ นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ ปิ
ดดําเนินการแล้ ว
๒. การนับจํานวนนักศึกษาให้ นับตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปี การศึกษา
นั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้งั และนอกที่ต้งั
๓. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิ ดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้ เป็ นไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็ นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้
เกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ ค๒ และ ง)
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ
ตามเกณฑ์ท่วั ไป

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้ อ
ตามเกณฑ์ท่วั ไป

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้ อ
ตามเกณฑ์ท่วั ไป

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้ อ
ตามเกณฑ์ท่วั ไป

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้ อตามเกณฑ์
ทั่วไป และครบถ้ ว
ตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม

๔๐

ตัวบงชี้ ที่ ๒.๒

อาจารย์ประจํ าทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบงชี้
ปัจจัยนําเข้ า
คําอธิบายตัวบงชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็ นการศึกษาระดับสู งสุดที่ต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต
ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
อาจารย์ท่มี ีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้ นของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปนี้
๑) แปลงค่าร้ อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็ นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ หรือ
๒) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้ อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ที่
ผ่านมาเป็ นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค๒
๑) ค่าร้ อยละของอาจารย์ ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาํ หนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ร้ อยละ
๓๐ ขึ้นไป หรือ
๒) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้ อยละของอาจารย์ ประจําที่มี คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา ที่
กําหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ร้ อยละ ๖ ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
๑. คํานวณค่าร้ อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้ อยละของอาจารย์ประจําที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก = ร้ อยละของอาจารย์ประจําที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก x ๑๐๐
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด

๒. แปลงค่าร้ อยละที่คาํ นวณได้ ในข้ อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =
ร้ อยละของอาจารย์ประจําที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก x ๕
ร้ อยละที่ให้ คะแนนเต็ม ๕

หรือ
๑. ค่าการเพิ่มขึ้น ของร้ อยละของอาจารย์ ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมาเท่ากับ
ร้ อยละของอาจารย์ ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปี ที่ประเมิน ลบด้ วย ร้ อยละของอาจารย์ ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปี ก่อนหนาปี ที่ประเมิ
๒. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้ อยละของอาจารย์ ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา ที่
คํานวณได้ ในข้ อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕

๔๑

คะแนนที่ได้ =ค่าการเพิ่มขึ้นของร้ อยละของอาจารย์ประจําที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมาx๕
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้ อยละของอาจารย์ประจําที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา
ที่กาํ หนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม ๕

หมายเหตุ
๑. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ไี ด้ รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่มี ีการปรับวุฒิการศึกษาให้ มีหลักฐานการสําเร็จการศึ กษาภายใน
รอบปี การศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้ คุณวุฒิอ่นื แทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สําหรับกรณีท่บี างสาขาวิชาชีพ มี
คุณวุฒิอ่นื ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้ นับตามปี การศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีท่มี ีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ คาํ นวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา

๔๒

ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๒.๑

การพัฒนาคณาจารย์(สมศ ๑๔)

ชนิดของตัวบงชี้
ปัจจัยนําเข้ า
คําอธิบายตัวบงชี้
คุณภาพของคณาจารย์เป็ นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้ง
พิจารณาจากความสําเร็จของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้ อาจารย์
ติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทําให้ สถาบันสามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล
คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์การพิจารณา
กําหนดค่านํา้ หนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๑
รองศาสตราจารย์
๓
ศาสตราจารย์
๖

ปริญญาโท
๒
๓
๕
๘

ปริญญาเอก
๕
๖
๘
๑๐

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนํา้ หนักของอาจารย์ประจํา
อาจารย์ประจําทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็ น ๖ เท่ากับ ๕ คะแนน
สําหรับสถาบันพระบรมราชชนกในช่วงปี การศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ กําหนดให้ ค่าดัชนีคุณภาพ
อาจารย์เป็ น ๓.๖ เทียบเท่ากับ ๕ คะแนน โดยคํานวณจาก คะแนนสูงสุด อิงตามกรอบที่ กพ . กําหนด
ตําแหน่งให้ กบั วิทยาลัย ซึ่งกําหนดให้ อาจารย์ทุกคนเลื่อนตําแหน่งได้ ถึงระดับชํานาญการพิเศษ และมี
ตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ เพียง ๑ ตําแหน่ง (ผู้อาํ นวยการวิทยาลัย ) หารด้ วยคะแนนสูงสุดอิงตามกรอบ
การกําหนดตํา แหน่งของมหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ปริญญาเอก ) คูณด้ วย ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ท่ี
สมศ กําหนดไว้ ๕ คะแนน เขียนเป็ นสูตร ได้ ดังนี้
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ (๖ / ๑๐) x ๖
= ๓.๖ เท่ากับ ๕ คะแนน

๔๓

และด้ วยยังไม่มีพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมร าชชนกและยังไม่ได้ ดาํ รงสถานะเป็ นนิติบุคคล ให้
ใช้ การเทียบเคียง ดังนี้
อาจารย์ท่ดี าํ รงตําแหน่งระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ เทียบเท่ากับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ท่ดี าํ รงตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
เทียบเท่ากับ รองศาสตราจารย์
อาจารย์ท่ดี าํ รงตําแหน่งระดับผู้ทรงคุณวุฒิ
เทียบเท่ากับ ศาสตราจารย์
ข้อมูลทีป่ ระกอบการพิจารณา
๑. จํานวนและรายชื่ออาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปี การศึกษาโดยนับเฉพาะอาจารย์ท่ปี ฏิบัติงานจริง
นับรวมกรณีลาศึกษาต่อ โดยนําเสนอเป็ นรายบุคคล พร้ อมทั้งระบุวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และ
ค่านํา้ หนักตามระดับคุณภาพของอาจารย์
สําหรับวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การนับอาจารย์ประจําทั้งหมดทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อในแต่ละปี การศึกษา
ให้ นับเฉพาะอาจารย์ท่มี ีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏี /
ภาคปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกทางสาขา
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ หรือ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาโท /ปริญญาเอก สาขาอื่น
หรือ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ตามเกณฑ์การรับรอง
สถาบันของสภาการพยาบาล

๔๔

ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๔

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น

ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้ นผู เรียนเป็ นสําคัญ จําเป็ นต้ องมีการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์ อย่างเหมาะสมทั้งในด้ านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้ สื่อการ
สอนที่ทั นสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช ผลการเรียนรู และข้ อมูลจากความ
คิดเห็นของผู เรียน นอกจากนั้นยังจําเป็ นต้ องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้ องกับพันธกิจ
และเป้ าหมายของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ ทั้งด้ านวิชาก าร เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
๒. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนด
๓. มีสวัสดิการเสริมสร้ างสุขภาพที่ดี และสร้ างขวัญและกําลังใจให้ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มีระบบการติดตามให้ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้ และทักษะที่ได้ จากการพัฒนา
มาใช้ ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ อง
๕. มีการให้ ความรู้ ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้ คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
๖. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุน
๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร และการพัฒนาคณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้ อที่ ๓ เช่น ผลการประเมินหรือผลการ
สํารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้ านสวัสดิการ การเสริมสร้ างสุขภาพที่ดี และการสร้ าง
ขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่นื ๆที่เชื่อมโยงให้ เห็นการทํางานได้ ดีข้ นึ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ หรือ ๔ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ หรือ ๖ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ข้ อ

๔๕

ตัวบงชี้ ที่ ๒.๕

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบงชี้
ปัจจัยนําเข้ า
คําอธิบายตัวบงชี้
นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้ านกายภาพ
อย่างครบถ้ วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการ ศึกษาห้ องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ อื่นๆ การบริการด้ านงานทะเบียน การบริการนักศึกษา
นานาชาติ เป็ นต้ น นอกจากนั้น ยังจําเป็ นต้ องมีสภาพแวดล้ อมและการบริการด้ านกายภาพที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้ อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้ องเรียน สถานที่ออกกําลัง กาย
บริการอนามัย การจัดจําหน่ายอาหาร เป็ นต้ น
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้ นักศึกษามีเครื่องค์อมพิวเตอร์ใช้ ในอัตราไม่สงู กว่า ๘ FTES
ต่อเครื่อง
๒. มีบริการห้ องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่นื ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึ กอบรมก ารใช้
งานแก่นักศึกษาทุกปี การศึกษา
๓. มีบริการด้ านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้ อยใน
ด้ านห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
๔. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จาํ เป็ นอื่นๆ อย่างน้ อยในด้ าน งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้ านอาหารและ
สนามกีฬา
๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้ อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้ า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้ งมีระบบและอุปกรณ์ ป้ องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้ อ ๒ – ๕ ทุกข้ อไม่ต่าํ กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๗. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้ อ ๖ มาใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้ านกายภา พที่
สนองความต้ องการของผู้รับบริการ
หมายเหตุ
๑.
ในเกณฑ์มาตรฐานข้ อ ๑ ให้ นับรวม notebook และ mobile service ต่างๆของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้ วย
๒.
การคิดจํานวน FTES ให้ นาํ จํานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้ าด้ วยกัน โดยไม่ต้อง
เทียบเป็ น FTES ของระดับปริญญาตรี

๔๖

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ข้ อ

๔๗

ตัวบงชี้ ที่ ๒.๖

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้ องเป็ นไปตามแนวทางที่กาํ หนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เน้ นผู้ เรียน
เป็ นสําคัญ มีการจัดรูปแบ บการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจาก
บุคคลสถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่คาํ นึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของ
นักศึกษาซึ่งเป็ นเรื่องที่สาํ คัญมากต่อความสนใจใฝ่ รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ ของนักศึกษา
เช่น การเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาได้ ค้ นคว้ าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้ มีช่ัวโมง
เรียนในภาคปฏิบัติ ในห้ องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัด
สัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (internet)
และมีห้องสมุดและระบบสืบค้ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ท่เี พียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมได้ ด้ วย
ตนเอง
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญทุกหลักสูตร
๒. ทุกรายวิชาของทุกหลั กสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ ภาคสนาม(ถ้ ามี) ก่อน
การเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาํ หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้ วยตนเอง และการให้ ผู้เรียนได้ เรียนรู้ จากการ
ปฏิบัติท้งั ในและนอกห้ องเรียนหรือจากการทําวิจัย
๔. มีการให้ ผ้ ูมีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
๕. มีการจัดการเรียนรู้ท่พี ัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้ องไม่ ตํ่ากว่า ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕
๗. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

๔๘

หมายเหตุ
๑. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้ องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้ น รายวิชาที่ไม่มีการเรี ยนการสอนในชั้น
เรียนหรือในห้ องปฏิบัติการ เช่น การฝึ กงาน สหกิจศึกษา การค้ นคว้ าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ เป็ นต้ น
๒. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ ๕ หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้
พัฒนาขึ้น และนําไปใช้ ในการพัฒนาวิธกี ารสอน
กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้ องมีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ด้ วย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ข้ อ

๔๙

ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๖.๑

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้ องดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้ มีคุณภาพ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ต้องดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียนดังนั้นสถาบันจึงควรจัดทํากระบวนการเรียนการสอนในระดับรายวิชาให้ มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิผลที่สอดคล้ องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
๑) ทุกรายวิชามีการพัฒนารายวิชา ตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชาโดยนักศึกษาและ/หรือ
แหล่งฝึ กหรือตามที่แสดงไว้ ใน มคอ ๕ หรือ ๖ หรือตามผลการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผลการ
สํารวจความเห็นผู้ใช้ บัณฑิต ฯ
๒) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนในทุกหน่วยการเรียนทางวิชาชีพ(ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
๓) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนทุกหน่วยการเรียนที่มีความสอดคล้ อง (ALIGN) ระหว่าง
วัตถุประสงค์กจิ กรรมการสอน การวัดและประเมินผล
๔) ทุกรายวิชามีผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint)
๕) มีการอธิบาย course syllabus หรือ มคอ ๓ หรือ มคอ ๔ และ Test Blueprint ในชั่วโมงแรกของ
การเรียนการสอน
๖) ทุกรายวิชาชีพมีการวิพากษ์ข้อสอบ และมีการพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบในทุกรายวิชา
๗) ทุกรายวิชามีการวิเคราะห์ข้อสอบ โดยมีการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง ความยากง่าย และค่าอํานาจ
จําแนกของข้ อสอบทั้งรายข้ อคําถามและรายตัวเลือก
๘) มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับการวิจัยหรือการบริการวิชาการหรือการทํานุบาํ รุง
ศิลปะวัฒนธรรมหรือการจัดการความรู้หรือการพัฒนานักศึกษา อย่างน้ อยร้ อยละ ๑๐ ของรายวิชาชีพ
(ในกรณีท่มี ีการบูรณาการในรายวิชาอื่นๆให้ นับรวมทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
๙) ทุกรายวิชามีการทวนสอบการดําเนินงานการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาในภาพรวม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๕ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๖ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๗ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๘ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้ อ

๕๐

ตัวบงชี้ ที่ ๒.๗

ระบบ กลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติท่พี ึงประสงค์ ซึ่งผู้ สํา เร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้ วย ๒ ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้ องการของผู้ ใช้ บัณฑิตคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี ๕ ด้ าน ได้ แก่ ด้ านคุณธรรม จริยธรรม ด้ าน ความรู้ ด้ านทักษะ
ทางปัญญา
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้ องการของผู้ ใช้
บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็ นผู้ ใฝ่ รู้
ใฝ่ เรียน การก้ าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ ความรู้ กับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผู้
สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษา หรือผู้ สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้ นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะ
เพิ่มเติมด้ านความเป็ นนักวิชาการ การเป็ นผู้ นําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้ านการคิดเชิง
วิพากษ์และการนําเสนอผลงาน
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไป
๑. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้ องการของผู้ ใช้ บัณฑิตอย่างน้ อยสําหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
๒. มีการนําผลจากข้ อ ๑ มาใช้ ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษ ณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความ
ต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต
๓. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้ านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
๔. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมก าร
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
๕. มีกจิ กรรมเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมให้ แก่นักศึกษาและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ทวั ่ ไป
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อ

๕๑

ตัวบบ่งชี้ ที่ ๒.๗.๑ บัณฑิตปริญญาตรี/ผูส้ ําเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี (สมศ ๑)
ชนิดของตัวบงชี้
ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบงชี้
บัณ ฑิตปริญญาตรี /ผู้สาํ เร็จการศึกษา ที่สาํ เร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ
ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้ งานทํา หรือมีกจิ การของตนเองที่มีรายได้ ประจํา ภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่สาํ เร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิต /ผู้สาํ เร็จการศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้น
การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้ างรายได้ เข้ ามา
ประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สาํ เร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้ นับเฉพาะผู้ท่เี ปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ไี ด้ งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
x ๑๐๐
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด
หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้ าศึกษาหรือมีกจิ การของตนเองที่มีรายได้ ประจําอยู่แล้ ว
หรือได้ รับทุนการศึกษาตั้งแต่แรกเข้ าที่ มีข้อสัญญาผูกพันให้ กลับไปปฏิบัติงานชดใช้ ทุนเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแล้ ว และผู้ท่ศี ึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ท่เี กณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้ง
และตัวหาร)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้ อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้ อมูลจากการสํารวจต้ องมีความเป็ นตัวแทนของผู้สาํ เร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้ อย
ร้ อยละ ๘๐) และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา ) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถึง
ร้ อยละ ๘๐ ของบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษา ให้ มีการติดตามซํา้ และรายงานผลที่ ติดตามซํา้ เปรียบเทียบกับผล
ที่เก็บได้ ในครั้งแรกโดยผลการสํารวจต้ องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
๑.
จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ
๒.
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ(ภาคนอกเวลาราชการ)
๓.
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาที่ได้ งานทํา
๔.
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
๕.
จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้ าศึกษา
๖.
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
๗.
เงินเดือนหรือรายได้ ต่อเดือน ของผู้สาํ เร็จการศึกษาที่ได้ งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

๕๒

ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๗.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ ๒)
ชนิดของตัวบงชี้
ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบงชี้
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:
HEd. หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ี
สกอ.ระบุ โดยเป็ นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกําหนด
ครอบคลุมอย่างน้ อย ๕ ด้ าน คือ ๑)
ด้ านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้ านความรู้ ๓) ด้ านทักษะทางปัญญา ๔) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ท่สี ภาหรือองค์กรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต
กรณีท่เี ป็ นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิมเติ
่ มจากกรอบมาตรฐานทั้ง๕ ด้ าน ต้ อง
ทําการประเมินครบทุกด้ าน สําหรับผู้สาํ เร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ กาํ หนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้ ๖ ด้ าน ดังนี้
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๒. ความรู้
๓. ทักษะทางปัญญา
๔. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

วิธีการคํานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้ จากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ได้ รับการประเมินทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผู้สาํ เร็จการศึกษา/บัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)

๕๓

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้ อมูลจาการสํารวจต้ องมีความเป็ นตัวแทนของผู้สาํ เร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้ อยร้ อยล ะ ๓๕ ของจํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมี
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
๑. ข้ อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้ านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ที่สถาบันอุดมศึกษาเป็ นผู้ดาํ เนินการรวบรวมข้ อมูลเอง โดยใช้ แบบสอบถามที่กาํ หนดโดย สมศ หรือ
รวบรวมข้ อมูลโดยหน่วยงานกลางที่ สมศ มอบหมาย
๒. ข้ อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถ านประกอบการผู้ใช้ บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้ า
ศึกษาต่อ
๓. ข้ อมูลผลการดําเนินงานด้ านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้ อมูลด้ านการประกันคุณภาพ การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา(CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

๕๔

ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๗.๓.๒ ผูส้ ําเร็จการศึกษาภายในเวลาทีก่ ําหนด (สมศ๓)
ชนิดของตัวบงชี้
ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบ่งชี้
ผู้สาํ เร็จการศึกษา /บัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาตามที่
หลักสูตรกําหนด
โดยใช้ เวลาในการศึกษาไม่เกิน ๔ ปี สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี และใช้ เวลาใน
การศึกษาไม่เกิน ๒ ปี สําหับหลักสูตรตํ่ากว่าปริญญาตรี
วิธีการคํานวณ
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษา/บัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาํ หนด
จํานวนผู้เข้ าศึกษาทั้งหมดในรุ่นเดียวกัน
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้ อยละ ๙๕ เท่ากับ ๕ คะแนน

x ๑๐๐

๕๕

ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๗.๔

ผูส้ ําเร็จการศึกษาทีส่ ามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี

(สมศ ๔)
ชนิดของตัวบงชี้
ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบ่งชี้
เปรียบเทียบจานวนบัณฑิตที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านภายใน ๑ ปี กับ
จานวนบัณฑิตทั้งหมดที่สาเร็จการศึกษาในปี การศึกษาเดียวกัน โดยให้ นาเสนอในรูปร้ อยละ
บัณฑิตทีส่ อบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาที่ต้อง
สอบใบประกอบวิชาชีพ และสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยให้ นับได้ ท้งั บัณฑิตภาคปกติ ภาค
พิเศษ และภาคนอกเวลาราชการ
บัณฑิตทีส่ อบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สามารถสอบผ่านและได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขาที่สาเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์สภาการพยาบาลทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่า
มีมาตรฐานเป็ นผูก้ ําหนด ทั้งนี้การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะนับผลผู้ท่สี อบผ่านภายในหนึ่งปี นับ
จากวันที่สาเร็จการศึกษาเท่านั้น
วิธีการคํานวณ
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี
จํานวนผู้สาํ เร็จการศึกษาทั้งหมดในปี การศึกษาเดียวกัน

X ๑๐๐

๕๖

ตัวบงชี้ ที่ ๒.๘
นักศึกษา

ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ดั ให้กบั

ชนิดของตัวบงชี้
ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็ นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็ นปัจจัย
สําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ ใช้ บัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
การวัดระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้ กบั นักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. มีการกําหนดพฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้ เป็ นลายลักษณ์
อักษร
๒. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ พฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้ อ ๑ ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้ องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
๓. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริยธ รรมที่กาํ หนดในข้ อ ๑
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้ าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน
๔. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ งชี้และ
เป้ าหมายที่กาํ หนดในข้ อ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้ าหมายอย่างน้ อยร้ อยละ ๙๐ ของตัวบงชี้
๕. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้ รับการย กย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้ าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
หมายเหตุ
๑. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้ านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ต้ องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้ อยร้ อยละ ๕๐ และมีผ้ ูเข้ าร่วมการแข่งขั้นหรือ
เข้ าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ ๓ สถาบันขึ้นไป)
๒. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(เช่น ระดับจังหวัด ) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์ กรกลางระดับชาติท้งั ภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้ า สภา
วิชาชีพ)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อ

๕๗

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดําเนินงานด้ านกิจการนักศึกษาเป็ นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้
นักศึกษาเป็ นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้ อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้ เป็ น สองส่วน คือ (๑) การจัดบริการแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่าซึ่ง
สถาบันจัดขึ้นให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ และเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์ เก่า และ (๒)
การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาํ เนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้
เพื่อให้ นักศึกษาได้ พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ได้ แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องเช่น
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก่ไขเพิ่มเติม (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. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

๕๘

ตัวบงชี้ ที่ ๓.๑

ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้ านต่างๆ ให้ นักศึกษาและศิษย์ เก่าอย่าง
ครบถ้ วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (๑) การบริการด้ านการแนะแนวและการให้ คําปรึกษา ทั้งด้ าน
วิชาการและการใช้ ชีวิต (๒) การบริการด้ านข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ ต่อนักศึกษาและศิษย์ เก่า เช่น
ทุนกู้ ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้ อมูลการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
ข้ อมูลข่ าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาํ เป็ นแก่ นักศึกษาและศิษย์ เก่า และ (๓) การจัด
โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. มีการจัดบริการให้ คาํ ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ ชีวิตแก่นักศึกษา
๒. มีการจัดบริการข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
๓. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
๔. มีการจัดบริการข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
๕. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ ศิษย์เก่า
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริการในข้ อ ๑ – ๓ ทุกข้ อไม่ต่าํ กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๗. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริการมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้ องการของนักศึกษา
หมายเหตุ
ในกรณีคณะหรือสถาบันยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้ อ ๔ และ ข้ อ ๕ โดยอนุโลม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ข้ อ

๕๙

ตัวบงชี้ ที่ ๓.๒

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้ องส่งเสริมให้ มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสมและครบถ้ วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาํ เนินการทั้งโดยสถาบันและ
โดยองค์กรนักศึกษาเป็ นกิจกรรมที่ผ้ ูเขาร่วมจะมีโอกาสได้ รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย
และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๕ ประการ ได้ แก่ (๑) คุณธรรม
จริยธรรม (๒) ความรู้ (๓) ทักษะทางปัญญา (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๕) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้ องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพได้ กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพั ฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้ าน
๒. มีกจิ กรรมให้ ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
๓. มีการส่งเสริมให้ นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ ในการจัดกิจกรรมที่ดาํ เนินการโดย
นักศึ กษาอย่างน้ อย ๕ ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้ อย
๒ ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้ อม
- กิจกรรมเสริมสร้ างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๔. มีการสนับสนุนให้ นักศึกษาสร้ างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน
๕. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๖. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ - ๔ ข้ อ
๕ ข้ อ
๖ ข้ อ

๖๐

องค์ประกอบที่ ๔ การวิจยั
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้ นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้ อมและ
ความพร้ อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็ นต้ องมีพันธกิจนี้เป็ นส่วนหนึ่งของ
พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้ องมีระบบและกลไกควบคุมให้
สามารถดําเนินการในพันธกิจด้ านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้ นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ ได้ ผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ท่ี
เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสําเร็จ และเกิดประโยชน์จาํ เป็ นต้ องมีส่วนประกอบที่สาํ คัญ ๓
ประการ คือ ๑) สถาบันต้ องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้
สามารถดําเนินการได้ ตามแผน ๒) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้ มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้ านอื่นๆ ของสถาบัน และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์
สนองยุทธศาสตร์ ของชาติและมีการเผยแพร่ อย่างกวางขวาง
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องเช่น
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. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ . ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๕. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
๖. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๑ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

๖๑

ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๑

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้ องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรื
องานสร้ างสรรค์ ที่มี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็ นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้ วน เพื่อให้ สามารถ
ดําเนินการได้ ตามแผนที่กาํ หนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้ านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย
การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่ นักวิจัยและทีมวิจัย ก ารสนับสนุนทรัพยากรที่จาํ เป็ น ซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไป
๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ เพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายตามแผนด้ านการวิจัย
ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์กบั การจัดการเรียนการสอน
๓. มีการพัฒนาศักยภาพด้ านการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ และให้ ความรู้ ด้ านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
๔. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็ นทุนวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
๕. มีการสนับสนุนพันธกิจด้ านการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ตามอัตลักษณ์ ของสถาบันอย่างน้ อยใน
ประเด็นต่อไปนี้
-ห้ องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ คาํ ปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- ห้ องสมุดหรือแหล่งค้ นคว้ าข้ อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้ องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้ างสรรค์ การจัดให้ มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้ อ ๔ และข้ อ ๕ อย่างครบถ้ วนทุกประเด็น
๗. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้ านการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
ของ
สถาบัน
เกณฑ์มาตรฐานเพิม่ เติมเฉพาะกลุ่ม
๘. มีระบบและกลไกเพื่อสร้ างงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท องถิ่น หรือจากสภาพ
ปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้ องการของท องถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
(เฉพาะกลุม ข และ ค ๒)

๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการครบ ๗ข้
๑ ข้ อ
๒ หรือ ๓ ข้ อ
๔ หรือ ๕ ข้ อ
๖ ข้ อ
อตามเกณฑ์ท่วั ไปและ
ตามเกณฑ์ท่วั ไป ตามเกณฑ์ท่วั ไป ตามเกณฑ์ท่วั ไป ตามเกณฑ์ท่วั ไป ครบถ้ วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

๖๓

ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๑.๑ งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ ๕)
ชนิดของตัวบงชี้
ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบงชี้
การวิจัยเป็ นพันธกิจหนึ่งที่สาํ คัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธ
กิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้ จากผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้ างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และ
จํานวนผลงานสร้ างสรรค์ท่เี ผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกบั จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจะย
ประจํา
เกณฑ์การประเมิน กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่านํ้าหนัก
๐.๑๒๕
๐.๒๕
๐.๕๐
๐.๗๕

๑.๐๐

ระดับคุณภาพงานวิจยั
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ปี รากฏในฐานข้ อมูล TCI
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่มี ีช่ ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ปี รากฏในฐานข้ อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ท่ี ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปี ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติท่มี ีช่ ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ปี รากฏในฐานข้ อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ท่ี ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปี ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติท่มี ีช่ ือปรากฏอยู่ในฐานข้ อมูลสากล ISI

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนํา้ หนักของงานวิ จัยหรืองานสร้ างสรรค์ท่ตี ีพิมพ์หรือเผยแพร่
x ๑๐๐
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละเท่ากับ ๕ คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
๕ คะแนน
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
๒๐
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๐
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๐

๖๔

ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๒

ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยัง
คณาจารย์ นักศึ กษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้ าหมายที่จะนํา
ผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ เป็ นเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้ อง
จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้ มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สนิ ทางปัญญาจาก
งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้ แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้ และ
รวดเร็วทันเหตุการณ์
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไป :
๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาช าติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้ างสรรค์ เพื่อให้ เป็ นองค์ความรู้ท่คี นทั่วไปเข้ าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
๓. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ จากข้ อ ๒ สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้ อง
๔. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
๕. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ท่นี าํ ไปใช้ ประโยชน์
และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้ อ

๖๕

ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๒.๑

งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าํ ไปใช้ประโยชน์(สมศ ๖)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การวิจัยเป็ นพันธกิจหนึ่งที่สาํ คัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธ
กิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้ จากผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ส่กู ารนําไปใช้ จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
การเผยแพร่อย่างกว้ างขวางจากการที่ ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ นํามาใช้ ประโยชน์ใน การ
แก้ ปัญหาตามวัตถุประสงค์ท่รี ะบุ ไว้ ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้ รับการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ท่นี าํ ไปใช้ ประโยชน์

x ๑๐๐

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ที่นาํ มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานที่นาํ ไปใช้ ประโยชน์ของอาจา รย์และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ พร้ อมชื่อเจ้ าของผลงาน ปี ที่งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ดาํ เนินการเสร็จ ปี ที่นาํ ไปใช้
ประโยชน์ ชื่อ หน่วยงานที่นาํ ไปใช้ ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ ประโยชน์จากหน่วยงาน หรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้ให้ แสดงข้ อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ ประโยชน์ท่ชี ัดเจนด้ วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ข้ อมูลที่แสดงผลดีท่เี กิดขึ้นอย่างเป็ นรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐ์ อนั เป็ นผลจากงานวิจัยหรือ
งานสร้ างสรรค์ไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ข้ อมูลที่แสดงผลดีท่เี กิดขึ้นอย่างเป็ นรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่เป็ นผล
มาจากงานวิจัยนโยบายไปใช้
ข้ อมูลที่แสดงผลดีท่เี กิดขึ้นอย่างเป็ นรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้
๒. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปี การศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัย
ประจําที่ลาศึกษาต่อ

๖๖

ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๒.๒

ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพ(สมศ ๗)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสะท้ อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้ นคว้ า วิเคราะห์
สังเคราะห์ วิจัยการปฏิบัติจริงและได้ นาํ ไปใช้ ในการแก้ ปัญห า หรือพัฒนางานในหน้ าที่จนเกิดผลดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็ นประดยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
เกณฑ์การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่านํ้าหนัก
๐.๒๕
๐.๕๐
๐.๗๕
๑.๐๐

-

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
บทความวิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
บทความวิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตําราหรือหนังสือที่ใช้ ในการขอผลงานทางวิชาการและ ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ ว
หรือ ตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ

วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนํา้ หนักของผลงานวิชาการที่ได้ รับรองคุณภาพ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

x ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้อมูลทีต่ อ้ งการ
๑. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ ) ที่มีระดับคุณภาพ ของอาจารย์
ประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ท้งั ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้ อมชื่อเจ้ าของผลงาน ปี ที่
ผลงานแล้ วเสร็จ ปี ที่ได้ รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือไ ด้ ชื่อ หน่วยงานที่รับรอง และมี
หลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ค่านํา้ หนักของผลงานวิชาการ แต่ละชิ้น โดยรายงาน
ย้ อนหลัง ๓ ปี จนถึงปี ปฏิทนิ ที่ตรงกับปี การศึกษาที่ประเมิน
๒. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปี การศึกษา
โดยนับรวมอาจารย์ ที่ลาศึกษาต่อ

๖๗

ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๓
เงินสนับสนุ นงานวิจยั หรืองานสร้ างสรรค์ ต่อจํ านวนอาจารย์ ประจํ า
และนักวิจยั ประจํ า
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยนําเข้ า
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุ นงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้ องจัดสรร
เงินจากภายในสถาบันและที่ได้ รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้ อมและจุดเน้ นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ท่ี
สถาบันได้ รั บจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็ นตัวบ่งชี้ท่สี าํ คัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้ านการวิจัยของสถาบัน
โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้ นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็ นคะแนน
ระหว่าง ๐ – ๕
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ จําแนกเป็ น ๓ กลุ่มสาขาวิชา
๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาํ หนดให้ เป็ น
คะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาํ หนดให้ เป็ น
คะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาํ หนดให้ เป็ น
คะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคํานวณ :
๑.
คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา
๒.
แปลงจํานวนเงินที่คาํ นวณได้ ในข้ อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
x๕
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม ๕

๖๘

สรุปคะแนนทีไ่ ด้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
๑. คะแนนที่ได้ ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของค์ะแนนที่ได้ ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
๒. คะแนนที่ได้ ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของค์ะแนนที่ได้ ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ :
๑. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้ นับตามปี การศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ
๒. ให้ นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปี การศึกษา ปี ปฏิทนิ หรือปี งบประมาณ นั้นๆ
ไม่ใช่จาํ นวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
๓. กรณีท่มี ีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนการวิจัย ซึ่งอาจเป็ นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้ แบ่งสัดส่วนจํานวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ
กรณีท่ไี ม่มีหลักฐานให้ แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
๔. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโคร งการวิจัยสถาบันที่ได้ ลงนามในสัญญ า
รับทุนโดยอา จารย์หรือนักวิจัย แต่ ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคคลสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็ นผู้ดาํ เนินการ

๖๙

องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
หลักการ
การบริการทางวิชาการแก่สงั คมเป็ นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันพึ ง
ให้ บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้ านที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้ บริการทางวิชาการอาจให้ เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้ จ่าย
ตามความเหมาะสม โดยให้ บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ
ชุมชน และสังคมโดยกว้ าง รูปแบบการให้ บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็ นแหล่งอ้ างอิงทางวิชาการ ให้ คาํ ปรึกษา ให้ การอบรม จัดประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้ บริ การทางวิชาการนอกจาก
เป็ นการทําประโยชน์ให้ สงั คมแล้ ว สถาบันยังได้ รับประโยชน์ในด้ านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อนั จะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ ประโยชน์ทางด้ านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้ างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง
ๆ ซึ่งเป็ นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็ นการสร้ างรายได้ ของสถาบันจากการให้ บริการทางวิชาการด้ วย
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํา นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

๗๐

ตัวบ่งชี้ ที่ ๕.๑

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริการทางวิชาการแก่สงั คมเป็ นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็ นระบบ และมีการจัดโครงสร้ าง
สถาบันเพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้ บริการทางวิชาการต้ องมีความเชื่อมโยงกับ
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยอย่างเป็ นรูปธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
๒. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน
๓. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการวิจัย
๔. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
หมายเหตุ เกณฑ์มาตรฐานข้ อที่ ๔ ต้ องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ ๒ ,๓
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้ อ

๗๑

ตัวบ่งชี้ ที่ ๕.๑.๑
ผลการนําความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจ(สมศ๘)
ยั
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็ นที่พ่ึง
ของชุมชนหรือ สังคม เป็ นแหล่งอ้ างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้ าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้ าน
วิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้ มแข็งประเท ศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็ น
การบริการที่มคี ่าตอบแทน และบริการวิชาการให้ เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้ พัฒนาหรือ
บูรณาการเข้ ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตรเป็ นต้ น
วิธีการคํานวณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นาํ มาใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยx ๑๐๐
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้ อยละ ๓๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลทีต่ อ้ งการ
๑. หลักฐาน เอกสาร ข้ อมูลที่ แสดงว่าอาจารย์ประจําได้ รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้
และประสบการณ์จากการให้ บริการวิชาการมาใช้ ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจ ไปต่อ
ยอดพัฒนา เป็ นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชาใหม่หรือนําไปสู่การเปิ ด
รายวิชาใหม่
๒. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้ องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปี ที่ประเมิน และโครงการ
วิชาการที่เป็ นตัวหารเป็ นโครงการบริการวิชาการที่ดาํ เนินการในปี ที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะบูรณาการ
เฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนก ารสอนและการวิจัย
ก็ได้
๓. การบริการวิชาการ เป็ นการให้ บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมินใน
ระดับคระและระดับสถาบัน

๗๒

ตัวบ่งชี้ ที่ ๕.๒
(สกอ ๕.๒)

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้ บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนอง
ความต้ องการและเป็ นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้ อย่างมีคุณภาพตาม
ศักยภาพและความพร้ อมตามจุดเน้ นของสถาบัน พิจารณาได้ จาก (๑) ประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้ บริการทางวิชาการ (๒) การสร้ างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (๓) ความรู้ท่เี กิดจากการ
ให้ บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้น้ันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีการสํารวจความต้ องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้ นของสถาบัน
๒. มีความร่วมมือด้ านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
๓. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้ บริการทางวิชาการต่อสังคม
๔. มีการนําผลการประเมินในข้ อ ๓ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้ บริการทางวิชาการ
๕. มีการพัฒนาความรู้ท่ไี ด้ จากการให้ บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้ส่บู ุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพร่ส่สู าธารณชน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้ อ

๗๓

ตัวบ่งชี้ ที่ ๕.๒.๑
ผลการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก(สมศ ๙)
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการและผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน หมายถึง
โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดําเนินการแล้ วมีผลก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ นึ แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้ านต่างๆ หรือ ทําให้ ชุมชนหรือ องค์กร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามศักยภาพของตน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
๒. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่าํ กว่าร้ อยละ ๘๐
๓. ชุมชน/องค์กรมีผ้ ูนาํ หรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๔. ชุมชน /องค์กรสร้ างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้ างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้ มแข็ง
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อ
ข้อมูลทีต่ อ้ งการ
๑. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้ มแข็งของชุมชน
๒. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
๓. ข้ อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้ นําหรือสมาชิกของ
ชุมชนหรือองค์กรได้ เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร
๑. ข้ อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชน หรือองค์กรที่สร้ าง
ประโยชน์ ความเข้ มแข็งและคุณค่าของต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร
“ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป
“ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป
“เข้ มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้
หมายเหตุ
สําหรับสถาบันที่ได้ รับการประเมินปี ๒๕๕๔ กรณีเป็ นกิจกรรมใหม่ สําหรับเกณฑ์
ต่อเนื่อง ยั่งยืน และเข้ มแข็ง ให้ ใช้ ๑ ปี ได้ โดยอนุโลม

๗๔

ตัวบ่งชี้ มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๘.๑ ผลการชี้ นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมภายในสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เรื่อง จากประเด็นชี้นาํ หรือแก้ ปัญหาสังคม
ในด้ านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนา
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้ างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สงู อายุ
นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้ อมรับการเป็ นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้ อม อุบัติภัย สิ่ง
เสพติด ความฟุ่ มเฟื อย การแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง สร้ างสังคมสันติสขุ ความปรองดอง ตลอดจนการน้ อม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ เป็ นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง เป็ นต้ น
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องที่ช้ ีนาํ หรือแก้ ปัญหาสังคม ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ต้ องผ่านการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่าํ กว่าร้ อยละ ๘๐
๓. มีประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อสถาบัน
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม
๕. ได้ รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ ดาํ เนินงานที่มีประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อสถาบัน ดย
มีบทบา ทในการชี้นาํ หรือแก้ ปัญหาสังคมในด้ านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้ง
ความสําเร็จของโครงการ
๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ
/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได้ ดาํ เนินงาน โดยมี
บทบาทในการชี้นาํ หรือแก้ ปัญหาสังคมในด้ านต่างๆ
๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
๔. หลักฐาน เอกสาร ข้ อมูลที่แสดงถึงการเกิด ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อสังคมจาก
การดําเนินงานของโครงการ
๕. หลักฐาน เอกสาร ข้ อมูลที่แสดงถึงการได้ รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

๗๕

ตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๘.๒ ผลการชี้ นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม ภายนอกสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ เรื่อง จากประเด็นชี้นาํ หรือแก้ ปัญหาสังคม
ในด้ านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนา
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้ างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สงู อายุ
นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้ อมรับการเป็ นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้ อม อุบัติภัย สิ่ง
เสพติด ความฟุ่ มเฟื อย การแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง สร้ างสังคมสันติสขุ ความปรองดอง ตลอดจนการน้ อม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ เป็ นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง เป็ นต้ น
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องที่ช้ ีนาํ หรือแก้ ปัญหาสังคม ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ต้ องผ่านการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่าํ กว่าร้ อยละ ๘๐
๓. มีประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อสถาบัน
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม
๕. ได้ รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๓. โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ ดาํ เนินงานที่มีประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อสถาบัน ดย
มีบทบาทในการชี้นาํ หรือแก้ ปัญหาสังคมในด้ านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้ง
ความสําเร็จของโครงการ
๔. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได้ ดาํ เนินงาน โดยมี
บทบาทในการชี้นาํ หรือแก้ ปัญหาสังคมในด้ านต่างๆ
๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
๔. หลักฐาน เอกสาร ข้ อมูลที่แสดงถึงการเกิด ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อสังคมจาก
การดําเนินงานของโครงการ
๕. หลักฐาน เอกสาร ข้ อมูลที่แสดงถึงการได้ รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

๗๖

องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุ บาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็ นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้ องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้ านนี้ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
โดยอาจมีจุดเน้ นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ า
กับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ ื นฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้ างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ เป็ นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้
ที่ดีข้ นึ
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

๗๗

ตัวบ่งชี้ ที่ ๖.๑

ระบบและกลไกการทํานุ บาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้ องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้ าง และการบริหารจัดการงาน
ทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
จุดเน้ นขอ งสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการบูรณาการการทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
๒. มีการบูรณาการงานด้ านทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมกั บการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
๓. มีการเผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการด้ านทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
๔. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้ านทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๕. มีการนําผลการประเมิ นไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้ านทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๖.
มีการกําหนดหรือสร้ างมาตรฐานคุณภาพด้ านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการปฏิบัติ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการปฏิบัติ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการปฏิบัติ
๓ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการปฏิบัติ
๔ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ หรือ ๖ ข้ อ

๗๘

ตัวบ่งชี้ ที่ ๖.๑.๑

การส่งเสริมและสนับสนุ นด้านศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ ๑๐)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นตั วบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของ
บุคคลและสังคม เป็ นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะต้ องให้ ความ
สําคัญในการ
ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้ สงั คมในสถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็ นแบบอย่าง
ที่น่าศรทธา และเป็ นที่ยอม รับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจําต้ องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่
จริงใจได้ ต่อเนื่องที่ม่นั คงและยั่งยืน โดยการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ชัดและสามารถ
ประเมินผลได้
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่าํ กว่ าร้ อยละ ๘๐
๓. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง
๔. เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อชุมชน
๕. ได้ รับการยกย่องระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
ปฏิบัติได้
๑ ข้ อ

๒
ปฏิบัติได้
๒ ข้ อ

๓
ปฏิบัติได้
๓ ข้ อ

๔
ปฏิบัติได้
๔ ข้ อ

๕
ปฏิบัติได้
๕ ข้ อ

ข้อมูลทีป่ ระกอบการพิจารณา
๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
๒. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม พร้ อมรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้ าหมายความสําเร็จ
๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประดยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้ มาซึ่งข้ อมูลของการสรุปผลสําเร็จ เช่น ขั้นตอน
และช่วงระยะเวลาการเก็บข้ อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วีการ
วิเคราะห์ผล เป็ นต้ น
๕. รายงาน รางวัลที่ได้ รับการประกาศเกียรติคุณ ยก ย่อง ระดับชาติ และนานาชาติ จากส ถาบันหรือ
หน่วยงานที่เป็ นที่ยอมรับ

๗๙

ตัวบ่งชี้ ที่ ๖.๑.๒

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ ๑๑)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้ องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิต
และสังคม โดยมีลักษณะที่เป็ นพลวัติ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเป็ นต้ องรู้ทนั อย่ างมีปัญญา โดยมี
แผนในการพัฒนา ให้ ความรู้ และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม
สามารถเลือกรับรักษาและสร้ างใ ห้ ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงามอย่างมีสนุ ทรีย์ท่มี ี
รสนิยม
ประเด็นการพิจารณา
๑. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้ เกิดวัฒนธรรมที่ดี
๒. อาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทศั น์ให้ สวยงามสอดคล้ องกับธรรมชาติ และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
๔. มีพ้ ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองค์กร ไม่ต่าํ กว่๓.๕๑
า จากคะแนนเต็ม๕
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ปฏิบัติได้
ปฏิบตั ิได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ
๓ ข้ อ
๔ ข้ อ
๕ ข้ อ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้ านศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่สถาบันดําเนินการในแต่ละปี การศึกษา
๒. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กาํ หนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของความสําเร็จอย่าง
เป็ นรูปธรรม สามารถประเมินได้
๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้ มาซึ่งข้ อมูลของการสรุปผลสําเร็จ เช่น
ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้ อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน
วิธกี ารวิเคราะห์ผล เป็ นต้ น
๕. ข้ อมูลเชิงประจักษ์ท่ปี รากฏในประเด็นการพิจารณาในข้ อ ๒ และข้ อ ๓
หมายเหตุ
๑.
สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้ สะดวก
๒. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้ มลภาวะ สุขใจ สบายกาย
๓. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้ อมอย่างเหมาะสม
สอดคล้ องกับพื้นที่แวดล้ อม ไม่ส้ นิ เปลือง และไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อม

๘๐

องค์ประกอบที่ ๗

การบริหารและการจัดการ

หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาต้ องให้ ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้ าที่ในการ
กํากับดูแลการทํางานของสถาบันให้ มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องบริหารจัดการด้ านต่างๆ ให้
มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้ อมูล การบริหารความเสี่ ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ โดยใช้ หลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
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. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
๕. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๖. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็ นเลิศ ๒๐๐๙-๒๐๑๐
๗. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๘. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑
๙. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔

๘๑

ตัวบ่งชี้ ที่ ๗.๑ ภาวะผูน้ าํ ของสภาสถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ ๗.๑)
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่สาํ คัญต่อการเจริญก้ าวหน้ าของสถาบันอุดมศึกษา
คือสภา
สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ เป็ นผู้นาํ ที่ดี มี
ธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้ าวหน้ า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิ ดโอกาสให้ ชุมชนเข้ ามามีส่วน
ร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของ
สถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้ อง จะทําให้ สถาบันเจริญรุดหน้ าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. สภาสถาบันปฏิบัติหน้ าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้ วนและมีการประ เมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดล่วงหน้ า
๒. ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้ อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน
๓. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
๔. ผู้บริหารสนับสนุนให้ บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้ อาํ นาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม
๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้ สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ
๖. ผู้บริหารบริหารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
๗. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็ นรูปธรรม
หมายเหตุ
หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้ อที่ ๖ นั้น ต้ องแสดงข้ อมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้ วนทั้ง ๑๐ ประการ ตามนิยามศัพท์ท่รี ะบุไว้ ซึ่งสอดคล้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สมศ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ
๒ หรือ ๓ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ข้ อ

๘๒

ตัวบ่งชี้ ที่ ๗.๑.๑

การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารสถาบัน (สมศ ๑๓)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การประเมินผลตามหน้ าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการ
ให้ บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี ของสถาบันอุดมศึกษา
จะมุ่งเน้ นการ
ประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ความสามารถในการบริหารและ
การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้ งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้ าที่และบทบาทของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา
๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้ เห็นว่าผู้บริหสถาบั
าร นได้ กาํ หนดให้ มี
กระบวนการ ที่เป็ นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้ เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าผู้บริหารสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เช่น
ระบบในด้ านนโยบายและแผน ด้ านการบริหารงานบุคล ด้ านการเ งินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นมติสภาสถาบัน
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงนโยบายของสถาบันที่กาํ หนดให้ มีระบบการประเมินผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น
๕. รายงานการสังเค ราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา
หมายเหตุ

ระดับสถาบัน ผู้บริหารหมายถึง อธิการบดี และระดับคณะ ผู้บริหารหมายถึง คณบดี

๘๓

ตัวบ่งชี้ ที่ ๗.๒

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้ อที่ ๓ กําหนดให้ สถาบันมีการสร้ างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้ องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ท่มี ีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้ เป็ นระบบ
เพื่อให้ ทุกคนในสถาบันสามารถเข้ าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ร้ ู รวมทั้งปฏิบัติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้ วย การระบุค วามรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู้การเข้ าถึงข้ อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ท้งั ภายในและภายนอกสถาบัน การสร้ างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธปี ฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ ดีย่งิ ขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้ าหมายของการจัดการความรู้ท่สี อดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้ อยครอบคลุมพันธกิจด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจัย
๒. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้ านการผลิตบั ณฑิตและด้ านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่กี าํ หนดในข้ อ ๑
๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacitknowledge)
เพื่อค้ นหาแนวปฏิบัติท่ดี ีตามประเด็นความรู้ท่กี าํ หนดในข้ อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่
กําหนด
๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่กี าํ หนดในข้ อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็ นแนวปฏิบัติท่ดี ีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(explicit knowledge)
๕. มีการนําความรู้ท่ไี ด้ จากการจัดการความรู้ในปี การศึกษาปัจจุบันหรือปี การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacitknowledge) ที่
เป็ นแนวปฏิบัติท่ดี ีมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้ อ

๘๔

ตัวบ่งชี้ ที่ ๗.๓

ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหา รและการตัดสินใจที่สอด
รับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้ เป็ นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องทั้งภายในและภายนอก เป็ นระบบที่ใช้ งานได้ ท้งั เพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจ
ของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุ กด้ านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้ องมีความ
สะดวกในการใช้ งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
๒. มีระบบสารสน เทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้ อยต้ อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ
๔. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
๕. มีการส่งข้ อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ องตามที่กาํ หนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้ อ

๘๕

ตัวบ่งชี้ ที่ ๗.๔

ระบบบริหารความเสีย่ ง (สกอ ๗.๔)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : เพื่อให้ สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุม
ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็ นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้ องร้ องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า ) เพื่อให้ ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อยู่ในระดับที่ยอมรั บและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธกี ารป้ องกันจากการคาดการณ์ปัญหา
ล่วงหน้ าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้ องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารอง
ต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ ม่นั ใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้ อมใช้ งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้ าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็ นสําคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผ้ ูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็ นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงอย่างน้ อย ๓ ด้ าน ตามบริบท
ของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้ านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด้ านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้ านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
- ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้ านบุคลากรและความเสี่ยงด้ านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้ จากการวิเคราะห์ใน
ข้ อ ๒
๔. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
๕. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่ อพิจารณา
อย่างน้ อยปี ละ ๑ ครั้ง
๖. มีการนําผลการประเมิน และข้ อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปี ถัดไป

๘๖

หมายเหตุ
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ ๐ หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปี การ
ประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและค วามปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ ายแรงที่ให้ ผลประเมินเป็ นศูนย์ (๐) คะแนน เช่น
๑. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากรภายใน
สถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสยั ที่สถาบันสามารถป้ องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ดังกล่าวได้ แต่ไม่พบ
แผนการจัดการความเสื่ยงหรือไม่พบความพยามยามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
๒. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ท่ไี ม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามาตรฐานหรือกฎกระทรวง
และเกิดเป็ นข่าวํารากฎให้ เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็ นต้ น
๓. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้ านการเงินจนทําให้ ต้องปิ ดหลักสูตรหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ส่งผล
กระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้ อ หรือ ๔ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๖ ข้ อ

**หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้ คะแนนการประเมินเป็ นศูยย์ (๐) แล้ ว สถาบันก็จ ะได้ คะแนนการ
ประเมินเป็ นศูนย์ (๐) ด้ วยเช่นกัน หากเห็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
การไม่เข้ าข่ายที่ทาํ ให้ ผลการประเมินได้ คะแนนเป็ นศูนย์ (๐) ได้ แก่
๑. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้ องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทาํ ให้ เกิดเรื่องร้ ายแรงดังกล่าวไว้ ล่วงหน้ า และดําเนินการตามแผน
๒. เป็ นเหตุสดุ วิสยั อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้ องกัน) ของสถาบัน
๓. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้ อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ กาํ หนดไว้
ล่วงหน้ า

๘๗

องค์ประกอบที่ ๘

การเงินและงบประมาณ

หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็ นสิ่งที่สาํ คัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะได้ มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ) หรือเงินรายได้ ของ
สถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงการศึ กษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้ จากงานวิจัยบริการ
ทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สนิ ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้ องมีแผนการใช้ เงินที่สะท้ อนความต้ องการใช้ เงิน
เพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี ของสถาบันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทํา
ความเข้ าใจกับการวิเคราะห์ทางกา รเงิน เช่น ค่าใช้ จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา ทรัพย์สนิ ถาวรต่อ
จํานวนนักศึกษา ค่าใช้ จ่ายที่สถาบันใช้ สาํ หรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จําแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ ท้งั หมด
ของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้ จ่าย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความ
รวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้ อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้ หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้ วน
สิ่งเหล่านี้จะเป็ นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้ านการเงินของสถาบันที่เน้ นถึงความโปร่งใส
ความถูกต้ อง ใช้ เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุด
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. แผนพัฒนาด้ านการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. แผนปฏิบัติงานประจําปี ของสถาบัน
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๕. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ
๖. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้

๘๘

ตัวบ่งชี้ ที่ ๘.๑

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
จะต้ องมีแผนกลยุทธ์ทางด้ านการเงินซึ่งเป็ นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดัน
แผนกลยุทธ์ของสถาบันให้ สามารถดําเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้ จ่ ายของการดําเนินงาน ทั้ง
จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ อ่นื ๆ ที่สถาบันได้ รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํา
รายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานทางการเงินต้ องแสดงรายละเอียดการใช้ จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้ สามารถ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้ านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้ เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๓. มีงบประมาณประจําปี ที่สอดคล้ องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร
๔. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้ อยปี ละ ๒ ครั้ง
๕. มีการนําข้ อมูลทางการเงินไปใช้ ในการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้ าที่ตรวจ ติดตามการใช้ เงินให้ เป็ นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ท่สี ถาบันกําหนด
๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้ เงินให้ เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนําข้ อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็ น แผนระยะยาวที่ระบุท่มี าและใช้ ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้ สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ ทางการเงินจะสอด
รับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมิ นความต้ องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็ นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะ
เป็ นความต้ องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ ในการดําเนินการให้ กลยุทธ์น้ันบังเกิดผล
จากนั้นจึงจะกําหนดให้ เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ ว่าสามารถจัดหาได้ จากแหล่งเงินทุน
ใด เช่น รายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศษย์เก่า หรือสถาบันจะต้ องมีการระดมทุนด้ วยวิธกี าร
อื่นๆ อีก เพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สนิ ทางปัญญาเป็ นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการ

๘๙

ดําเนินงานด้ วย เช่น ต้ นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ
๒ หรือ๓ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๖ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๗ ข้ อ

๙๐

องค์ประกอบที่ ๙

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภา พการศึกษาภายในเป็ นปัจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้ องครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้ า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์
และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดกา รความรู้ เพื่อให้ เกิดนวัตกรรมด้ านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เป็ นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๓. กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา 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. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

๙๑

ตัวบ่งชี้ ที่ ๙.๑

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง
สถาบันต้ องสร้ างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพั ฒนาการดําเนินงานของสถาบัน
ให้ เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนดโดยสถาบันและหน่วยงาน
ต้ นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน มีการ
ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้ างจิตสํานึกให้ เห็นว่าเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนใน การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ ม่นั ใจได้ ว่าสถาบันสามารถสร้ าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไป :
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กาํ หนด
๒. มีการกําหนดนโยบายและให้ ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
๓. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
๔. มีการดําเนินงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้ วน ประกอบด้ วย ๑) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดทํารายงานประจําปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา
โดยเป็ นรายงานที่มี
ข้ อมูลครบถ้ วนตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ ๓) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
๕. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้ มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
๖. มีระบบสารส นเทศที่ให้ ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง
๙
องค์ประกอบคุณภาพ
๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้ บัณฑิต
และผู้ใช้ บริการตามพันธกิจของสถาบัน

๙๒

๘. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุ ณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกจิ กรรม
ร่วมกัน
๙. มีแนวปฏิบัติท่ดี ีหรืองานวิจัยด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้ หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
๑ ข้ อ
๒ หรือ๓ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ หรือ ๕ หรือ ๖
ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๗ หรือ ๘ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๙ ข้ อ

๙๓

ตัวบ่งชี้ ที่ ๙.๑.๑ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ ๑๕)
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ตามกฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.
๒๕๕๓ ระบุไว้ ว่า “...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานัน้ อย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมทัง้ เปิ ดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งนี้สถานศึกษาจะดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ท่สี าํ นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาหรือต้ นสังกัด
กําหนดโดยจะเป็ นตัวบ่งชี้ท่เี น้ นด้ านปัจจัยนําเข้ าและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินกา
รประกันคุณภาพภายใน
โดยต้ นสังกัดนีจะเป็
้ นคะแนนที่สามารถสะท้ อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานด้ าน
ต่างๆของสถาบันอุดมศึกษาได้ ดังนั้นในการประเมินตัวบ่งชี้น้ ีจะใช้ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในโดยต้ นสังกัด โดยไม่ต้องทําการประเมินใหม่
วิธีการคํานวณ
ใช้ ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้ นสังกัด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
คะแนนประเมินระบบประกันคุรภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้ นสังกัด
หมายเหตุ
๑. ใช้ คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน (ระบบ ๕ คะแนน)ระดับสถาบัน ตามที่ หน่วยงาน
ต้ นสังกัดกําหนด ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เนื่องจากใช้ เกณฑ์การประเมินใหม่) เช่น
ประเมินปี ๒๕๕๔ ใช้ คะแนนประเมิน ๑ ปี คือ ปี ๒๕๕๓
ประเมินปี ๒๕๕๕ ใช้ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๒ ปี คือ ปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
ประเมินปี ๒๕๕๖ ใช้ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน ๓ ปี คือ ปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
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