คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ฉบับปรับปรุง พฤศจิ กายน ๒๕๕๕

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข

๒

คานา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้
องค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์คุณภาพการศึ กษา ของสถาบันพระบรมราชชนก ที่เป็ น
หน่วยงานต้ นสังกัด ซึ่งปั จจุ บันได้ พัฒนาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้คุณภาพสาหรับใช้ ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาใหม่ โดยพัฒนาทั้งตัวบ่ งชี้คุณภาพ และเกณฑ์การตัดสินให้ สอดคล้ องกับหลักการ
ประกันคุณภาพการศึ กษาภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้ง
ผนวกตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพ
สามารถเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ได้ อย่างเต็มศักยภาพ แสดงความเป็ นเอกลักษณ์ของ
สถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้ านสาธารณสุข
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ได้ จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ข้ ึน
โดยอ้ า งอิง เนื้ อหาจากคู่ มือ การประกัน คุ ณ ภาพภายใน วิ ท ยาลั ย ในสัง กัด สถาบั น พระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข ของสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับปรับปรุง เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒๕๕๔) และคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา (๒๕๕๔) เพื่ อใช้ เป็ นคู่มือในการพั ฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้ บุคลากรของวิทยาลัยมีความเข้ าใจในตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การ
ประเมินให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพ ๙ องค์ประกอบ ๔๓ ตัว
บ่งชี้ โดยเป็ นตัวบ่งชี้ของ สมศ. ๑๙ ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ๒๒ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ สบช. ๒ ตัว
บ่งชี้ ภายในคู่มือประกอบด้ วย ความเป็ นมา นโยบาย ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เกณฑ์การ
ประเมิน วิธีการคานวณและการแปลผลการประเมิน เป็ นต้ น หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะใช้ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยต่อไป

(นางธรณิศ สายวัฒน์)
รองผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาคุณภาพ
รักษาการแทนผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๓

สารบัญ

คานา
สารบัญ
บทที่ ๑ ข้ อมูลทั่วไปของวิทยาลัย
ความเป็ นมา
สัญลักษณ์วิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบาย และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของวิทยาลัย
ผังโครงสร้ างการบริหาร
บทที่ ๒ การประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย
ระบบและกลไกการให้ ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาพยาบาล
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
สรุปตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
บทที่ ๓ องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
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
ภาคผนวก
คาชี้แจงในการนาตัวบ่งชี้ไปใช้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
นิยามศัพท์ท่ใี ช้ ในตัวบ่งชี้
นิยามกลุ่มสถาบัน
เอกสารอ้ างอิง
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บทที่ ๑
ข้อมูลทัวไปของวิ
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ทยาลัย
๑.

ความเป็ นมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ขอนแก่น สังกัดกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิ ดดาเนินการเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ รวมระยะเวลาเปิ ด
ดาเนินการจนถึงปัจจุบันรวม ๕๐ 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 รับผู้สาเร็จการ ศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ ๖ ใช้ ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ดาเนินการสอน ๑ รุ่น มีผ้ ูสาเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๔๓ จานวน ๕๐ คนปี การศึกษา ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีขอนแก่น เป็ นสถาบันสมทบ จึงเปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เป็ นหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่รุ่นที่ ๒ จนถึงปัจจุบัน มีผ้ ูสาเร็จการศึกษา ๑๑ รุ่น รวม ๖๘๔ คน

๒.

สัญลักษณ์วิทยาลัย
สัญลักษณ์ชื่อวิทยาลัย คือ “สว.” มีตัวอักษร ส. เป็ นสีแดง ตัวอักษร ว. เป็ นสีขาว มาจากคาว่า
สังวาลย์ ซึ่งได้ รับพระราชทานมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ดอกไม้ ประจาวิทยาลัย คือ ดอกคูน ซึ่งเป็ นดอกไม้ สัญลักษณ์ของจังหวั ดขอนแก่น หมายถึง
ความสงบสุขอย่างยั่งยืน
สี ประจาวิทยาลัย คือ สีเหลืองดอกคูน หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม

๒
๕

ธง ประจาวิทยาลัย ใช้ พ้ ืนของธงเป็ นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ตรงกลาง 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 จรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ
มีการศึกษาค้ นคว้ าอย่างต่อเนื่อง และสามารถทางานร่ วมกับชุมชนได้ เป็ นอย่างดี รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับอย่างเต็มศักยภาพ เน้ นการค้ นคว้ าวิจัยเพื่อให้ ได้ ความรู้
ใหม่นามาใช้ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพตลอดจนบูรณาการความรู้
ใหม่กับภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้ 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. บริการวิชาการแก่สังคมโดยบูรณาการความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาท้ องถิ่ นในการส่งเสริมคุณภาพ
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 องการของชุมชน
เป้ าประสงค์ บุคลากรด้ านสุขภาพมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นตามความต้ องการของชุมชน
๔. พัฒนาการให้ บริการวิชาการแก่สงั คมที่มีคุณภาพ
เป้ าประสงค์ การบริการวิชาการแก่สงั คมช่วยชี้นาป้ องกันปัญหาทางสุขภาพและสังคม
๕. ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ านสุขภาพและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมไทย
เป้ าประสงค์ ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

๖๓

๖.

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารองค์กร
เป้ าประสงค์ ระบบการบริ ห ารองค์ ก รด้ า นคน งาน งบประมาณและการบริ ห ารจั ด การมี
ประสิทธิภาพ
นโยบายวิทยาลัย
๑. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
๒. พัฒนาบุคลากรให้ มีสมรรถนะสอดคล้ องความต้ องการของสังคม
๓. พัฒนานักศึกษาให้ สอดคล้ องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อาจารย์ค้นคว้ าวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ และนาผลมาพัฒนางาน
๕. ให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 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. มี ค วามสามารถใช้ ทัก ษะที่จ าเป็ นต่ อ การด ารงชี วิ ต ในสั ง คมได้ แ ก่ การใช้ ภ าษาไทยดี แ ละใช้
ภาษาสากลได้ รวมทั้งใช้ เทคโนโลยีท่เี หมาะสม
๙. มีสขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

ผังโครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2556

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ผู้อานวยการ

ปรับครั้งที่ 1 ตามมติ
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่
พิเศษ 4/2554 ลว.29 ก.ย.54

คณะกรรมการวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ฝ่ ายบริหารและยุทธศาสตร์
(อ.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ)

ฝ่ ายวิจยั และบริการวิชาการ
(อ.พัชรินทร์วินา เพิม่ ยินดี)

ฝ่ ายวิชาการ
(อ.พรรณิภา ทองณรงค์)

ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
(อ.วิไลวรรณ วัฒนานนท์)

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
(อ.ธรณิศ สายวัฒน์)

1.ผู้ช่วยผู้อานวยการด้ านบริหาร (จตุพร)
2.งานบริหารงานทั่วไป (จตุพร)
3.งานธุรการ/สารบรรณ
4.งานการเงิ น /การบั ญ ชี (ดาราพร
นรินทร์รัตน์)
5.งานพัสดุ (วาทินี)
6.งานบริหารบุคคลและพัฒนาบุคลากร
(อ.แสงดาว อ.รัตนา อรวรรณ )
7.งานอาคารสถานที่/ยานพาหนะ/ซ่อม
บารุง
8.งานนโยบายและแผน (อ.รุ่ ง ทิ พ ย์
อ.เอมอร)
9 . ง า น ฐ า น ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ
คอมพิ ว เตอร์ และโสตทั ศ นู ป กรณ์
(อ.ณรงค์ อ.วชิรศักดิ์)

1.ง า น วิ จั ย แ ล ะ ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร
(อ.กันนิษฐา อ.ทรงสุดา อ.ศรีสดุ า)
2.งา นบริ ก า รวิ ช าก า ร/งา นวิ เ ทศ
สั ม พั น ธ์ / ง า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
(อ.นันทิยา อ.สุวารี อ.เสาวลักษณ์
อ.ทุเรียน)
3. งานจั ด การความรู้ (อ.สุพ จน์
อ.ปิ่ นเพ็ชร อ.ศุภจิรา)

1.ภาควิ ช าการพยาบาลเด็ ก ผู้ ใ หญ่
ผู้ สู ง อายุ และการรั ก ษาพยาบาล
เบื้องต้ น (อ.พิริยากร)
2.ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย
และบริหารการพยาบาล (อ.สมใจ)
3.ภาควิชาการพยาบาล มารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ (อ.ดวงชีวัน)
4.การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
(อ.ปราณี)
5.งานเลขานุการกลุ่มวิชาการ
(อ.ดวงชีวัน อ.รัชนี อ.ฉายวสันต์)
6.งานทะเบียน วัดและประเมินผล
(อ.สุจินดา อ.จรรยา อ.จารุวรรณ)
7.งานห้ องสมุด (อ.ปราณี)

1. งานนวัตกรรม (อ.ศิราณี อ.ธิติพร)
2 . ง า น กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า
( อ . ศั ก ดิ์ ข ริ น ท ร์ อ . ชุ ติ ม า
อ.วิลัยภรณ์)
3 . งา นท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธร ร ม
( อ . ทิ พ ย์ รั ต น์ อ . วิ ภ า ด า
อ.ทัศนีย์วรรณ)
4.งานปกครอง วิ นั ย สวั ส ดิ ก าร งาน
ศิ ษ ย์ เ ก่ า แ ล ะ อ ง ค์ ก ร วิ ช า ชี พ
(อ . รั ต น์ ด า ว รรณ อ . ทิ น วิ สุ ท ธิ์
อ.สุธดิ า อ.พลอยลดา)
5.งานแนะแนว ให้ ค าปรึ ก ษาและ
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ( อ . แ ก้ ว จิ ต
อ.ทิพวรรณ อ.นิระมล)

1.งานประกัน คุ ณ ภาพ (อ.กล้ ว ยไม้
อ.นงลักษณ์, อ.สรัญญา)
2.งานควบคุมภายใน (อ.สุรัสวดี)
3.งานศูนย์ศกึ ษา (อ.ธรณิศ อ.จุรี)
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ผังโครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 16 กุมภาพันธ์ 2555 – 31 พฤษภาคม 2556

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ผู้อานวยการ

ปรับครั้งที่ 3 ตามมติ
คณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่พิเศษ 5/2555 ลว. 16 กพ. 55

คณะกรรมการวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.ผู้ช่วยผู้อานวยการด้านบริหาร
2.งานบริหารงานทั่วไป
3.งานธุรการ/สารบรรณ
4.งานการเงิน/การบัญชี
5.งานพัสดุ
6.งานบริห ารบุ คคลและพั ฒนาบุ คลากร
7.งานอาคารสถานที่/ยานพาหนะ/ซ่อ ม
บารุง
8.งานนโยบายและแผน
9.งานฐานข้อมูล สารสนเทศ คอมพิวเตอร์
และโสตทัศนูปกรณ์

1.งานวิจัยและผลงานวิชาการ
2.งานบริการวิชาการ/งานวิเทศสัมพันธ์
3.งานจัดการความรู้และประชาสัมพันธ์

1.ภาควิ ช าการพยาบาลเด็ ก ผู้ ใ หญ่
ผู้สูงอายุ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2.ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กฎหมาย
และบริหารการพยาบาล
3.ภาควิชาการพยาบาล มารดา ทารก
และการผดุงครรภ์
4.ภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน
5.งานเลขานุการกลุ่มวิชาการ
6.งานทะเบียน วัดและประเมินผล
7.งานห้องสมุด

1. งานนวัตกรรม
2.งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3 . ง า น ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
4.งานปกครอง วินัย สวัสดิการ งานศิษย์
เก่าและองค์กรวิชาชีพ
5.งานแนะแนว ให้ ค าปรึ ก ษาและ
ทุนการศึกษา

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
1.งานประกันคุณภาพ
2.งานควบคุมภายใน
3.งานศูนย์ศึกษา
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บทที่ ๒
การประกันคุณภาพการศึกษา

๑) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขได้ ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ วันที่
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนี้
๑. กระทรวงสาธารณสุ ข จะใช้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ นกลยุ ท ธ์ ท่ีส าคั ญ ในการผลิ ต บุ ค ลากร
สาธารณสุขที่มีคุณภาพ เพื่ อตอบสนองนโยบายการพั ฒนาสาธารณสุขของประเทศและนโยบายของรัฐบาลตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ที่เน้ นคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา
๒. เร่งรัดและส่งเสริมให้ มีการจัดตั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัยฯ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยยึดหลักการให้ อสิ รเสรีภาพแก่วิทยาลัยในการพัฒนาแนวคิดการปฏิบัติพันธกิจทุกด้ าน
๓. ส่งเสริ ม สนับ สนุ น ให้ พัฒนากลไกการประกัน คุ ณภาพในวิ ท ยาลั ยฯ โดยนาองค์ป ระกอบการควบคุ ม
คุ ณ ภาพในการจั ดการศึ ก ษาเป็ นแนวทางเบื้ องต้ น ในการดาเนิ น การ และส่งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ พั ฒนาเข้ า สู่
มาตรฐานสากล
๔. สนับสนุ นและส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรวิชาชีพใน
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางในสังคม
๕. ส่งเสริม สนับสนุ นให้ มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและถ่ายทอดตลอดจน
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างการศึกษารวมทั้งเป็ นข้ อมูลสาหรับพิจารณา ให้ การสนับสนุ นด้ านงบประมาณและ
ทรัพยากรต่างๆ แก่วิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพวิทยาลัยฯให้ มีมาตรฐานใกล้ เคียงกัน
๒) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
๑. อาจารย์ ข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่ และนักศึกษา มีส่วนร่ วมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่ อ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้ ได้ มาตรฐาน
๒. การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ นกลยุ ท ธ์ ท่ี ส าคั ญ ในการพั ฒ นามาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัยฯ โดยยึดหลักการให้ อิสระ
และเสรีภาพในการพัฒนาแนวคิดการปฏิบัติพันธกิจ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกและ
ภายนอกสังกัดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๕. ส่งเสริ มให้ มีก ารควบคุ มคุ ณ ภาพการจั ดการศึ กษาภายในวิ ทยาลั ยฯ โดยการตรวจสอบและประเมิ น
คุณภาพระหว่างงานและฝ่ ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
๖.สนับสนุนให้ มีการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้ อมที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะประเมิน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเครื อข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก และสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
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๓) การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑ เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของวิทยาลัยในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบัน
นั้นกาหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็ นไปตาม
เกณฑ์และได้ มาตรฐาน
๒ เพื่อให้ วิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เป้ าหมาย (targets) และเป้ าประสงค์(goals) ที่ต้งั ไว้ ตามจุดเน้ นของตนเองและเป็ นสากล
๓ เพื่อให้ วิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้ รับข้ อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อเสริมจุด
แข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
๔ เพื่อให้ ข้อมูลสาธารณะที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทาให้ ม่ันใจว่า วิทยาลัยสามารถสร้ างผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐานตามที่กาหนด
๕ เพื่อให้ สถาบันพระบรมราชชนกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง มีข้อมู ลพื้ นฐานที่จาเป็ นสาหรับ การส่งเสริ ม
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
๔) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย
เพื่อให้ ภารกิจในการดาเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษาดาเนินงานไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้ กาหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๑. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จัดให้ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ควบคุมปัจจัยนาเข้ า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ โดยจัดทาเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้เน้ นที่ระบบการกากับดูแลตนเอง(Self-Regulation System) ในระดับบุคคล กลุ่มงานและ
วิทยาลัย
๒. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit) เป็ นการติดตามตรวจสอบระดับวิทยาลัย กลุ่มงาน โดยเน้ น
ที่กระบวนการประกันคุณภาพภายใน มีการกาหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ รวมถึงหลักฐานต่างๆ วิธกี ารที่ใช้
คือ ตรวจสอบหลักฐาน หรือรายงาน การสัมภาษณ์ผ้ ูบริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติ นักศึกษา หรือผู้ใช้ บริการ
๓. ระบบการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าคุณภาพกิจกรรมเฉพาะ
อย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพการวิจัย คุณภาพของการสอน โดยมีจุดเน้ นที่กลุ่มงาน
การประเมินจะใช้ วิธกี ารประเมินตนเองจากหลักฐาน (Self-Assessment Report)
เพื่อให้ การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์สงู สุด
วิทยาลัยได้ มีแนวทางการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control) การตรวจติดตามคุณภาพ(Quality Audit)การประเมินคุณภาพ(Quality Assessment) เป็ น
๔ ขั้นตอนตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) ดังนี้
๑. Plan (การวางแผน) เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปี การศึกษา โดยนาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในปี ก่อนหน้ า และผลการดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็ นข้ อมูลในการ
วางแผน โดยการกาหนดเป้ าหมายในการดาเนินงาน กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน การกาหนดนโยบาย
แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนวิธกี ารดาเนินงาน จัดทาแผนการกากับกิจกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
รวมถึงกาหนดเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ เพื่อใช้ ในการประเมินผล หากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการประกัน
คุณภาพ หรือตัวบ่งชี้ หรือเกณฑ์การประเมิน จะต้ องมีการประกาศให้ ทุกหน่วยงานในวิทยาลัยฯได้ รับทราบและ
ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
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๒. Do (การดาเนินงาน) เป็ นการปฏิบัติตามแผน ขั้นตอน และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ กรณีท่ไี ม่สามารถ
ดาเนินงานได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอก จะต้ องมีการปรับแผนใน
ระหว่างดาเนินการ โดยมีคาอธิบายและเหตุผลประกอบ การดาเนินงานและเก็บข้ อมูลบันทึกผลการดาเนินงาน
เริ่มตั้งแต่ต้นปี การศึกษา (เดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤษภาคม ปี ถัดไป)
๓. Check (การประเมินผล) เป็ นการรวบรวมข้ อมูลของผลการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับประเด็นตัวบ่งชี้
ที่ต้งั ไว้ เพื่อนามาเปรียบเทียบกับเป้ าหมายของแผนในขั้นตอนที่ ๑ เพื่อประเมินคุณภาพในระดับภาควิชาหรือ
ฝ่ ายและวิทยาลัย โดยการประเมินนี้จะต้ องพิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลงาน ประเมินใน
ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ของปี การศึกษาถัดไป
๔. Act (การปรับปรุง) มีการวางแผนปรับปรุง และดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดย
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ นาข้ อเสนอและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมา
วางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน ทาแผนประจาปี
เสนอตั้งงบประมาณของปี ถัดไปรวมทั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพนาผลการประเมิน และผลการดาเนินงานมาใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานในปี
ถัดไปให้ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

12๘

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ระบบ
กลไก
๑. การควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality Control)
๑ สร้ างและพัฒนาแนวทางการ
๑. จัดทาแผนติดตามการดาเนินงาน
ปฏิบัติในการตรวจสอบภายในและ ๒. เตรียมความพร้ อมของผู้ประเมิน
ประเมินผล
โดยการส่งไปอบรมเพื่อพัฒนา
๒ เตรียมความพร้ อมในการตรวจ
๓. จัดทาแนวทางการตรวจประเมิน
สอบคุณภาพภายใน
๔. จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอานวย
๓ จัดระบบและดาเนินการตรวจสอบ ความสะดวกในการตรวจประเมินไว้
คุณภาพภายในโดย
ให้ พร้ อม
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
∙ภาควิชาเขียนรายงานประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ตนเองเสนอให้ ผ้ ูประเมินของ
๖. ดาเนินการตรวจประเมินและ
วิทยาลัยเข้ าไปตรวจประเมิน
รายงานผลตามแผนที่กาหนด
∙ตรวจประเมินข้ ามภาควิชา
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 ายพัฒนาคุณภาพ
∙คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
∙คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
∙งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ระบบ
กลไก
๒. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Auditing)
๑ สร้ างและพัฒนาแนวทางการ
๑. จัดทาแผนติดตามการดาเนินงาน
ปฏิบัติในการตรวจสอบภายในและ ๒. เตรียมความพร้ อมของผู้ประเมิน
ประเมินผล
โดยการส่งไปอบรมเพื่อพัฒนา
๒ เตรียมความพร้ อมในการ
๓. จัดทาแนวทางการตรวจประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพภายใน
๔. จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอานวย
๓ จัดระบบและดาเนินการตรวจสอบ ความสะดวกในการตรวจประเมินไว้
คุณภาพภายในโดย
ให้ พร้ อม
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
∙ภาควิชาเขียนรายงานประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ตนเองเสนอให้ ผ้ ูประเมินของ
๖. ดาเนินการตรวจประเมินและ
วิทยาลัยเข้ าไปตรวจประเมิน
รายงานผลตามแผนที่กาหนด
∙ตรวจประเมินข้ ามภาควิชา
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 ายพัฒนาคุณภาพ
∙คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
∙คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
∙งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

14๑๐

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 ายพัฒนาคุณภาพ
∙คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
∙งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

15๑๑

ระบบ และกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality Control)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ระบบ

กลไก

พัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินให้
สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนโยบายวิทยาลัย
ให้ครอบคลุม I, P, O

งานประกันคุณภาพ

บุคลากร/ภาควิชา/หรื อฝ่ าย
ร่ วมแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ

การมีส่วนร่ วมของบุคลากร

จัดทาร่ างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

เสนอกรรมการบริ หารพิจารณา

เสนอกรรมการ QA

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและ
นาเสนอคณะกรรมการบริ หารเพือ่ พิจารณาประกาศใช้

งานประกันคุณภาพ

คู่มือ QA

ให้ความรู ้บุคลากร

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

ผูเ้ กี่ยวข้อง/ภาควิชา/หรื อฝ่ าย นาไปวางแผน
การดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวทาง
การประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนด

แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการประจาปี

ปฏิบตั ิตามแผน

ประเมินผล

ทบทวน
ข้อมูลย้อนกลับ
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ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษา (Quality Assessment)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
กลไก

ระบบ

คณะกรรมการ QA

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

ภาควิชา /
งานประกันคุณภาพ

จัดทาร่ าง SAR ของภาควิชา
ฝ่ าย/งานหรื อภาควิชาอื่นๆร่ วมกันให้ขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติม SAR

ฝ่ าย /ภาควิชา /
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
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ระบบและกลไกการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Quality Auditing)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

กลไก

ระบบ
Input

สร้างและพัฒนาแนวทาง/เครื่ องมือ
การตรวจสอบคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ
คณะกรรมการ QA

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์
ให้ความรู ้บุคลากร

บุคลากร/ภาควิชาหรื อฝ่ าย

ร่ วมพิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทาง/เครื่ องมือ
ปรับแก้

คณะกรรมการ QA

เสนอผูท้ รงคุณวุฒิให้ขอ้ เสนอแนะ

เสนอกรรมการบริ หาร
เพื่อพิจารณา

งานประกันคุณภาพ

ปรับแก้ และเสนอคณะกรรมการบริ หารเพื่อ
พิจารณาประกาศใช้และใส่ไว้ในคู่มือ QA

ฝ่ ายหรื อภาควิชา/งาน
อาจารย์/ เจ้าหน้าที่

ผูเ้ กี่ยวข้อง ฝ่ ายหรื อภาควิชา /งาน
ดาเนินการตรวจสอบและส่งผลงานต่องาน QA
และนาเสนองาน QA

งานประกันคุณภาพ

เสนอคณะกรรมการบริ หารพิจารณาผลการตรวจสอบ

ฝ่ ายหรื อภาควิชา /งาน
อาจารย์/ เจ้าหน้าที่

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

ฝ่ ายหรื อภาควิชา /งาน/อาจารย์/
เจ้าหน้าที่ / งานประกันคุณภาพ

สิ้นปี สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
เป็ นรายงานการประเมินตนเอง

Input

แผนปฏิบตั ิงาน
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๕) ระบบและกลไกการให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษาพยาบาล
นโยบายการให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นกั ศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นได้ ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษาพยาบาลโดยกาหนดนโยบายดังนี้
๑. ดาเนินกิจกรรมให้ ความรู้ทกั ษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาพยาบาลอย่างน้ อย ๑ ครั้ง/ปี
๒. ให้ สโมสรนักศึกษานาแนวคิดประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ ในการดาเนินกิจกรรม
โครงการของสโมสร
นักศึกษา
๓. ให้ นักศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยให้ มีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยตลอดจนให้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของการประกันคุณภาพในรูปแบบอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม
๔. ให้ มีระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรมโครงการของสโมสรนักศึกษา
ตามแนวคิดของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๕. ดาเนินการ สนับสนุน ส่งเสริมให้ นักศึกษาพยาบาล สร้ างเครือข่ายประกันคุณภาพทั้งภายในวิทยาลัยและ
ภายนอกวิทยาลัย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล
เพื่อให้ นักศึกษาพยาบาลได้ มีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย จึงมีการ
แต่งตั้งนักศึกษาเป็ นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคือ นายกสโมสร และรองนายกสโมสร นักศึกษา
ระบบการให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา ประกอบด้ วย
๑. ปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับระบบ กลไกประกันคุณภาพการศึกษาให้ แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ ๑
๒. ให้ ความรู้ ทักษะการประกันคุณภาพแก่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับนักศึกษา
๓. ให้ ความรู้ และทักษะการเขียนแผนปฏิบัติการ โครงการ และการพัฒนาโครงการโดยใช้ กระบวน การ P-DC-A แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
๔. อบรมฟื้ นฟูความรู้เกี่ยวกับบทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
ระบบการติดตามและประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
๑. กิจกรรมประเมินและตรวจสอบการดาเนินแผนงานโครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาตามกระบวนการ P-DC-A
๒. ระบบการประเมินผลหลังดาเนินกิจกรรมอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๖)

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

อัตลักษณ์บณ
ั ฑิต

คือ “จิตบริการด้ วยหัวใจความเป็ นมนุษย์”

เอกลักษณ์ของสถาบัน คือ “ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่เน้ นชุมชน”
สรุปตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

19๑๕

รายการ
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ ๑.๑)
๑.๑.๑ ผลการบริหารสถาบันให้ เกิดอัตลักษณ์ (สมศ ๑๖.๑)
๑.๑.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ ๑๖.๒)
๑.๑.๓ ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน
(สมศ ๑๗)

เป้าหมาย
ปี ๒๕๕๕
๘ ข้ อ
๕ ข้ อ
๔ คะแนน
๕ ข้ อ

องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ ๒.๑)
๕ ข้ อ
๒.๑.๑ คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามมิติสภาการพยาบาล (สบช)
ร้ อยละ ๓๐
๒.๒ อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ ๒.๒)
ร้ อยละ ๓๐
๒.๒.๑ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ ๑๔)
≥๓.๕๑คะแนน
๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน(สกอ ๒.๔)
๗ ข้ อ
๒.๕ ห้ องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้ (สกอ ๒.๕)
๗ ข้ อ
๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ ๒.๖)
๗ ข้ อ
๒.๖.๑ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช)
๙ ข้ อ
๒.๗ ระบบและกลไกการพั ฒ นาสั ม ฤทธิ ผ ลการเรี ย นตามคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต
๕ ข้ อ
(สกอ ๒.๗)
๒.๗.๑ บัณฑิตปริญญาตรี/ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑
ร้ อยละ ๑๐๐
ปี (สมศ ๑)
๒.๗.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
๕ คะแนน
แห่งชาติ(สมศ ๒)
๒.๗.๓ ผู้สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด (สมศ ๓)
ร้ อยละ ๑๐๐
๒.๗.๔ ผู้สาเร็จการศึกษาที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี (สมศ ๔)
ร้ อยละ ๗๐
๒.๘ ระดั บ ความส าเร็ จ ของการเสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ จั ด ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
๕ ข้ อ
(สกอ ๒.๘)
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
๓.๑ ระบบและกลไกการให้ คาปรึกษาและบริการด้ านข้ อมูลข่าวสาร(สกอ ๓.๑)
๗ ข้ อ
๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ ๓.๒)
๖ ข้ อ
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจยั
๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์(สกอ ๔.๑)
๘ ข้ อ
๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ (สกอ ๔.๒)
๕ ข้ อ
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รายการ

เป้าหมาย
ปี ๒๕๕๕
๔.๒.๑ งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ ๕)
ร้ อยละ ๑๐
๔.๒.๒ งานวิจัยที่นาไปใช้ ประโยชน์ (สมศ ๖)
ร้ อยละ ๑๕
๔.๒.๓ ผลงานวิชาการที่ได้ รับการรับรองคุณภาพ (สมศ ๗)
ร้ อยละ ๘
๔.๓ เงิน สนั บ สนุ น งานวิ จั ยหรื อ งานสร้ า งสรรค์ต่ อจานวนอาจารย์ป ระจาและนั กวิ จั ย ๓๐,๐๐๐
(สกอ ๔.๓)
บาท/คน/ปี
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม (สกอ ๕.๑)
๕ ข้ อ
๕.๑.๑ ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้ บริการวิชาการมาใช้ ในการพัฒนาการเรียนการ ร้ อยละ ๑๐๐
สอนหรือการวิจัย (สมศ ๘)
๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ ๕.๒)
๕ ข้ อ
๕.๒.๑ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ ๙)
๕ ข้ อ
๕.๒.๒ ผลการชี้นา ป้ องกัน หรือแก้ ปัญหาของสังคมในประเด็นภายในสถาบัน(สมศ๑๘.๑)
๕ ข้ อ
๕.๒.๓ ผลการชี้นา ป้ องกัน หรือแก้ ปัญหาของสังคมในประเด็นภายนอกสถาบัน
๕ ข้ อ
(สมศ๑๘.๒)
องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ ๖.๑)
๕ ข้ อ
๖.๑.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ ๑๐)
๕ ข้ อ
๖.๑.๒ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ ๑๑)
๕ ข้ อ
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
๗.๑ ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ ๗.๑)
๗ ข้ อ
๗.๑.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้ าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ ๑๓)
๕ คะแนน
๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ ๗.๒)
๕ ข้ อ
๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ(สกอ ๗.๓)
๕ ข้ อ
๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ ๗.๔)
๖ ข้ อ
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ ๘.๑)
๗ ข้ อ
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ ๙.๑)
๗ ข้ อ
≥๓.๕๑ คะแนน
๙.๑.๑ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้ นสังกัด (สมศ ๑๕)
รวมตัวบ่งชี้
๔๓
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บทที่ ๓
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
หลักการ
สถาบั นอุดมศึ กษาแต่ ละแห่ งมีปรั ชญา ปณิธาน และจุ ดเน้ นที่อาจแตกต่ างกัน ดังนั้ น จึ งเป็ นหน้ าที่ท่ี
สถาบันจะกาหนดวิสยั ทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี ให้ ชัดเจนและสอดคล้ องกับปรัชญา ปณิธาน
กฎหมาย และจุ ดเน้ นของสถาบัน ที่สนับสนุ นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ มาตรฐานการอุ ดมศึ ก ษา มาตรฐานวิ ชาชี พ (ถ้ า มี) ตลอดจนสอดคล้ องกั บ กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิ ดโอกาสให้ มีส่วนร่ วมของสมาชิกทุก
กลุ่ ม ในสถาบั น และมี ก ารถ่ า ยทอดวิ สั ย ทัศ น์ แ ละแผนกลยุ ท ธ์ ท่ีก าหนดแล้ ว ให้ รั บ ทราบทั่ว กัน ทั้ง อาจารย์
เจ้ าหน้ าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ท่มี ีส่วนได้ ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้ บริการและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
๒. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
๓. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒(พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๕. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ (Framework for Higher Education) (TQF:
HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. หลักการอุดมศึกษา
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๑
กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. ๑.๑)
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แก่สงั คม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดาเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้ องมีการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบัน เพื่อให้ สถาบันดาเนินการสอดคล้ องกับอัตลักษณ์หรือ
จุดเน้ น มีคุณภาพ มีความเป็ นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้ องกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ตลอดจนมีการพัฒนาแผน กลยุทธ์และแผนดาเนินงานเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานของสถาบันในการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้ นของสถาบันแล้ ว จะต้ องคานึงถึงหลักการ
อุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ องยุทธศาสตร์ด้านต่างๆของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกทั้งนี้เพื่อให้ การดาเนินงานของสถาบันเป็ นไปอย่างมี
คุณภาพ เป็ นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้ องเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ท่สี อดคล้ องกับนโยบายของสภาสถาบั น โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน
และได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็ นแผนที่เชื่อมโยงกับปรั ชญาหรื อปณิธานและพระราชบัญญั ติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้ องกับจุดเน้ นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)
๒. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็ นแผนปฏิบัติการประจาปี ครบ ๔ พันธกิจ คือ ด้ านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่ งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
๕. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ครบ ๔ พันธกิจ
๖. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตั วบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้ อยปี ละ ๒ ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
๗. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ างน้ อยปี ละ ๑ ครั้ ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
(การประเมินตามเกณฑ์ฯ ข้ อนี้ ต้ องสอดคล้ องกับเกณฑ์การประเมินตัวบ่ งชี้ ท่ี ๙.๑ ในเกณฑ์มาตรฐานข้ อ ๕
ต้ องส่งผลให้ มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ท่ไี ม่บรรลุเป้ าหมายจึงจะได้ คะแนน)
๘. มีการนาผลการพิจารณา ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๖ หรือ ๗ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๘ ข้ อ

หมายเหตุ
๑. แผนปฏิบัติการควรจัดกลุ่มโครงการเข้ าตามรายพันธกิจ และมีการระบุวัตถุ ประสงค์ของแผนในแต่ละราย
พันธกิจ
๒. ควรมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของแผน

ตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๑.๑
ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. ๑๖.๑)
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษา
มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูง
การวิจัยเพื่อสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สงั คม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน นาไปสู่การกาหนดเป้ าหมายและแผนการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันแต่ละแห่งที่จะสร้ างองค์ความรู้ให้ สอดคล้ องตามอัตลักษณ์
และวัตถุประสงค์
เกณฑ์การพิจารณา
๑. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้ องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยได้ รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. มีการสร้ างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่กี าหนดอย่างครบถ้ วน
สมบูรณ์
๓. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้ องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่า
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๔. ผลการดาเนินงานก่อให้ เกิดผลกระทบที่เป็ นประโยชน์และ/หรือสร้ างคุณค่าต่อสังคม
๕.ผู้เรียน/บุคลากร/สถานศึกษาได้ รับการยกย่องในระดับชาติและหรือนานาชาติในประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์
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
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
หลักฐานการได้ รับการยอมรับ การได้ รับรางวัล หรื อการได้ รับการยกย่องว่าเป็ นแบบอย่างในการปฏิบัติท่ดี ี
ในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็ นต้ น
หมายเหตุ
๑ คณะและสถาบันมีอตั ลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒ คณะจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่ วมกับสถาบันก็ได้
๓ กรณีท่คี ณะดาเนินการร่วมกับสถาบัน จะต้ องรายงานไว้ ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดาเนินงานด้ วย โดยใช้ ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
๑. กรณีท่คี ณะดาเนินการร่ วมกับสถาบันและมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ ผลการประเมินจุ พิจารณาข้ อมูลใน
ระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ ใช้ คะแนนเดียวกับสถาบัน
๒. กรณีท่คี ณะดาเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
สาหรับสถาบันพระบรมราชชนกได้ กาหนดอัตลักษณ์บัณฑิตไว้ คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจ ความ
เป็ นมนุ ษย์” หมายถึง การให้ บริการที่เป็ นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของ
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้ อง ให้ บริการตามปัญหาและความต้ องการของผู้รับบริการที่เป็ นจริง โดยรับฟังความ
คิดเห็นของผู้รับบริการเป็ นหลัก
นอกจากนี้สถาบันพระบรมราชนก ได้ กาหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ไว้ ดังนี้
S= Service mind
SAP
A= Analytical thinking
P= Participation

จิ ตบริการ (Service Mind)
หมายถึง จิตที่พร้ อมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพื่อสาธารณะประโยชน์เป็ นจิตที่ไม่น่ิงดู
ดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยามที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็ นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ ทาความดีและเห็นนา้ ตา
เปลี่ยนเป็ นรอยยิ้ม เป็ นจิตที่เปี่ ยมด้ วย “บุญ” คือความสงบเย็นและพลังแห่งความดีจิตแห่งการให้ ความดีงาม
ทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยความเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปิ ติสขุ มีคุณค่าและพัฒนาจิตวิญญาณให้
สูงขึ้น เป็ นความสมัครใจ เต็มใจตั้งใจทา และเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจหรือทรัพย์สนิ ในการทากิจกรรม
หรือสิ่งที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูอ่ นื โดยไม่หวังผลตอบแทน
และมีความสุขที่ได้ ช่วยเหลือผู้อ่นื จิตบริการเป็ นการ
ให้ บริการโดยบูรณาการความเป็ นมนุษย์เชื่อมโยงมิติทางสังคมอ่อนโยนต่อชีวิตอ่อนน้ อมต่อธรรมชาติ ความ
เป็ นกัลยามิตร จัดบริการด้ วยหัวใจความเป็ นมนุษย์
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การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
คือ การคิดเพื่อให้ เกิดมุมมองที่มองเห็นอย่างเป็ นองค์ประกอบที่สมั พันธ์กนั ทั้งความสัมพันธ์ทางเดียว
หรือทางตรงข้ ามและนาไปสู่การตีความและให้ ความหมายในองค์ประกอบนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง อย่างเป็ นเหตุผล
และสอดคล้ องกัน ดังนั้นการคิดวิเคราะห์จึงหมายถึงความสามารถในการจาแนก แจกแจง องค์ประกอบต่างๆ
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้ นหาสาเหตุท่แี ท้ จริงของสิ่งที่
เกิดขึ้น
การให้ผปู ้ ่ วยมีส่วนร่วม (Patient Participation)
สิทธิของผู้ป่วยเป็ นสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุ ษย์บนการตัดสินใจด้ วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงความเป็ นอิสระ
ของมนุษย์ (Human Autonomy) สิทธิผ้ ูป่วยนั้นเป็ นส่วนหนึ่ง เกี่ยวข้ องกับสิทธิมนุ ษยชน สิทธิท่สี าคัญที่สุดใน
การเป็ นผู้ป่วยคือ สิทธิท่จี ะได้ รับการบอกเล่าถึงข้ อมูลต่างๆ ทั้งนี้ผ้ ูป่วยจะได้ เข้ าใจและยินยอมให้ ความร่ วมมือ
ด้ วยความเต็มใจ การยินยอมของผู้ป่วยเป็ นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะผู้ป่วยจะได้ ทราบถึงธรรมชาติ ลักษณะการรักษา
ตลอดจนประโยชน์อนั ถึงจะเกิดขึ้น การยอมรับเรื่องการยินยอมของผู้ป่วยสะท้ อนให้ เห็นถึงการยอมรับว่าผู้ป่วย
มีเสรีภาพ แม้ ว่าจะกรณีท่แี พทย์อธิบายให้ แก่ผ้ ูป่วยแล้ วจะเกิดความลังเลใจที่จะปฏิบัติตามคาแนะนาก็ตาม แต่
จุ ดนี้มีความสาคัญมากเพราะเป็ นการยอมรั บในแนวคิดพื้ นฐานที่ว่าผู้ป่วยมีอิสระและสามารถเข้ ามามีส่วนร่ วม
โดยเข้ าใจถึงกระบวนการรั กษาที่ดาเนินอยู่ แทนที่ผ้ ูป่วยจะมีความคิดเห็นว่าตนเองเปรียบเสมือนแต่ผ้ ูรับและ
ปฏิบัติตามคาสั่งแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิทธิผ้ ูป่วยเป็ นการยึดถือคุณค่าของความเป็ นตัวของตัวเองของมนุษย์
(Autonomy) และความเคารพผู้ป่วยในฐานะที่เป็ นมนุ ษย์ การให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ผ้ ูป่วยนั้นเป็ นวิธีท่ปี กป้ อง
อันตรายแก่ผ้ ูป่วยซึ่งจะเป็ นประโยชน์โดยตรงด้ านวิธีการรักษา นอกจากนี้การบอกข้ อมูลแก่ผ้ ูป่วยให้ เกิดความ
เข้ าใจ เป็ นสิทธิอันชอบธรรมพื้นฐานในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยในฐานะที่เป็ นมนุ ษย์ท่มี ีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาค
ด้ านการใช้ เหตุผล การละเว้ นการปฏิบัติดังกล่าวเท่ากับเป็ นการปฏิบัติต่อมนุษย์เสมือนเป็ นวัตถุหรือเครื่องมือ
ไปสู่เป้ าประสงค์บางอย่าง เป็ นการกีดกันไม่ให้ ผ้ ูป่วยได้ มีโอกาสในการตัดสินใจด้ วยตนเอง
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๑.๒

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. ๑๖.๒)

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

วิธีการคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้ จากการประเมินบัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จานวนบัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ รับการประเมินทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน

ใช้ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้ อมูลจากการสารวจต้ องมีความเป็ นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุ ม ทุ ก คณะ อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ ๒๐ ของจ านวนผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาในแต่ ล ะระดั บ โดยมี ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
๑. ปรั ชญา ปณิ ธาน พั นธกิจและวั ตถุป ระสงค์ของสถาบัน รวมทั้งแผนกลยุ ทธ์ และแผนการปฏิบัติงาน
ประจาปี ของสถาบันที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒ แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในด้ านต่างๆ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๓ รายงานผลการปฏิบั ติ ง านประจ าปี ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็น ชอบจากสภาสถาบั น ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็น ถึ ง ผลการ
ดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับปรัชญา วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ ที๑
่ .๑.๓ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน(สมศ ๑๗)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ พิจารณาผลการดาเนินงานตามจุดเน้ น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่
ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบันซึ่งเป็ นผลลัพธ์จากการดาเนินงานของสถาบันนั้น
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการกาหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้ องกับจุดเน้ น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา
โดยได้ รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. มีการสร้ างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่กี าหนดครบถ้ วนสมบูรณ์
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามจุ ดเน้ น และจุ ดเด่นหรือความเชี่ยวชาญ
ของสถานศึกษา ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๔. ผลการดาเนินงานบรรลุตามจุดเน้ น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาศึกษาและเกิดผลกระทบที่
เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อสังคม
๕. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุ ดเน้ น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กาหนด
และได้ รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
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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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงการกาหนดเอกลักษณ์ จุดเน้ น หรือจุดเด่นสถาบันอุดมศึกษา
๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจาปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้ องกับเอกลักษณ์ จุ ดเน้ น หรือ
จุดเด่นของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงผลการดาเนินงาน
และผลสาเร็จ ของการดาเนิ นงานตามเอกลั กษณ์ จุ ดเน้ น หรื อ จุ ดเด่ นของสถานศึ กษาที่ก าหนด หรื อผลการ
ดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็ นเอกลักษณ์ จุ ดเน้ นหรือจุ ดเด่นของสถานศึกษาที่
ได้ รับการยอมรับ
๔. เอกสารหลักฐานการได้ รับการยอมรั บ การได้ รับรางวัล หรื อการได้ รับการยกย่องว่าเป็ นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติท่ดี ี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็ นต้ น
หมายเหตุ
๑. เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของสถาบันก็ได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. คณะจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
๓. กรณีท่คี ณะดาเนินการร่วมกับสถาบัน จะต้ องรายงานไว้ ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการดาเนินงาน
ด้ วย โดยใช้ ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
๑. กรณีท่คี ณะกาหนดเอกลักษณ์เหมือนกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดาเนินการผลการประเมินจะพิจารณา
ข้ อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ ใช้ คะแนนเดียวกับสถาบัน
๒. กรณีท่คี ณะกาหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะด้ วย
สาหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สมควรกาหนดใช้ เอกลักษณ์ของสถาบันที่กาหนด
ไว้ คือ “สร้างคนจากชุมชนเพือ่ ตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้ าน
สุขภาพเพื่อให้ ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้ องกับการดูแล รักษา
ส่งเสริม และป้ องกันสุขภาพของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานจัดการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ระบบบริการสุขภาพชุมชน หมายถึง การจัดบริการสุขภาพในระดับท้องถิ่น ชนบท และชุมชนเมือง ทั้งใน
สถานบริการสุขภาพทุกระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และ สถาบันการศึกษา ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจที่สาคัญที่สดุ ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรียนการสอนในยุคปั จจุ บัน
ใช้ หลั กการของการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ ท่เี น้ นผู้ เรี ยนเป็ นสาคัญ ดังนั้ นพั นธกิจดังกล่ าวจึ งเกี่ยวข้ องกับการ
บริ หารจัดการหลั กสูตรและการเรี ยนการสอน เริ่ มตั้งแต่ การกาหนดปั จจั ยนาเข้ าที่ได้ มาตรฐานตามที่กาหนด
ประกอบด้ วยการมีอาจารย์ท่มี ีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียน
การสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือร่วมพลังของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้น จึงจาเป็ นต้ องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่ างๆที่ใช้ ในการ
ผลิตบัณฑิต ได้ แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ (ค)
สื่อ การศึ ก ษาและเทคนิ คการสอน (ง) ห้ อ งสมุ ด และแหล่ ง การเรี ยนรู้ อ่ืน (จ) อุป กรณ์ ก ารศึ กษา (ฉ)
สภาพแวดล้ อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรี ยนของ
นักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้ วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ กาหนด
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๓. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๔. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Framework for Higher Education) (TQF: HEd.)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. กฎกระทรวง ว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
กระทรวงศึกษาธิการ
๙. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๑. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.๒๕๕๓ สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๑

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. ๒.๑)

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบั นอุดมศึกษามีหน้ าที่พัฒนาหลั กสูตรให้ สอดคล้ องกับปรั ชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
พันธกิจและความพร้ อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้ องกับความต้ องการทางด้ านวิชาการและวิชาชีพของสังคม
มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวาง
ระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรั บปรุงหลักสูตรให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไป
๑. มี ร ะบบและกลไกการเปิ ดหลั ก สูตรใหม่ แ ละปรั บ ปรุ งหลั ก สูตรตามแนวทางปฏิบั ติท่ีก าหนด โดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๒. มี ร ะบบและกลไกการปิ ดหลั ก สูตรตามแนวทางปฏิบั ติท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึ กษา และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๓. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง
ต้ องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่หี ลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ ประเมินตามตัวบ่ งชี้กลางที่กาหนดในภาคผนวก ก) สาหรั บหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้ องได้ รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องด้ วย
(หมายเหตุ : สาหรั บ หลั ก สู ตรเก่ า หรื อ หลั ก สูต รปรั บ ปรุ ง ที่ยังไม่ ไ ด้ ดาเนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี การศึกษา ๒๕๕๕ ให้ ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ๒๕๔๘
KPI เหล่ านี้ จะปรากฏในหลักสูตรทุ กหลักสูตรที่เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๒)
๔. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้ มีการดาเนินการได้ ครบถ้ วนทั้งข้ อ ๑ ข้ อ ๒ และ ข้ อ ๓ ข้ างต้ น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้ อยตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้ อง
ควบคุมกากับให้ การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้ อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้ อแรกและอย่างน้ อยร้ อยละ ๘๐
ของตัวบ่งชี้ท่กี าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้ มีการดาเนินการได้ ครบถ้ วนทั้งข้ อ ๑ ข้ อ ๒ และ ข้ อ ๓ ข้ างต้ น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้ อ ๔ กรณีหลักสูตรที่
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้ องควบคุมกากับให้ การดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้ในข้ อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
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เกณฑ์มาตรฐานเพิม่ เติมเฉพาะกลุ่ม
๖. มีความร่ วมมือในการพั ฒนาและบริ หารหลั กสูตรระหว่ างสถาบันกับภาครั ฐหรื อภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับ
วิชาชีพของหลักสูตร มากกว่า ร้ อยละ ๓๐ ของจานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม
ค๑ และ ค ๒)
หมายเหตุ
๑. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้ นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปี
การศึกษาที่ทาการประเมิน สาหรั บการนับหลักสูตรทั้งหมดให้ นับหลักสูตรที่ได้ รับอนุ มัติให้ เปิ ดสอนทุกระดับ
ปริญญาโดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษาแต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ ปิดดาเนินการแล้ ว
๒. การนับจานวนนักศึกษาให้ นับตามจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า(FTES) ในปี การศึกษา นั้นๆ และนับ
ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้งั และนอกที่ต้งั
๓. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอปรับปรุง
หลั กสูตร หรื อเสนอปิ ดหลั กสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริ หารหลั กสูตรให้ เป็ นไปตามรายละเอียด
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุ มัติ ซึ่งอาจเป็ นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค๑ ค๒ และ ง
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ
ตามเกณฑ์ท่วั ไป

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้ อ
ตามเกณฑ์ท่วั ไป

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้ อ
ตามเกณฑ์ท่วั ไป

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้ อ
ตามเกณฑ์ท่วั ไป

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้ อตามเกณฑ์
ทั่วไป และ
ครบถ้ วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๑.๑

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามมิติสภาการพยาบาล (สบช.)

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลที่จัดการเรียนการสอนวิชาชีพการพยาบาล และการ
ผดุงครรภ์ ต้ องได้ รับการรับรองหลักสูตรต่างๆ สาหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร
รวมทั้งหลักสูตรต่างๆ สาหรับการฝึ กอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสถาบันการศึกษาที่จะ
ทาการฝึ กอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
และสภาการพยาบาลยังมีบทบาทและหน้ าที่ความ
รับผิดชอบในการรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทาการสอนและฝึ กอบรม เพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้ บริการจากผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
เกณฑ์การประเมิน
๑. อัตราส่วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ไม่เกิน ๑ : ๖ (นิยาม นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าให้
คิดเฉพาะในรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ประจาอย่างน้ อย ๓ ใน ๔ ของอาจารย์ท้งั หมดหรือคิดตามชั่วโมงจริงที่
อาจารย์ประจาสอน)
๒. อัตราส่วนอาจารย์พยาบาล หรือพยาบาลผู้สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษาในการสอนแต่ละรายวิชาของภาค
ปฏิบัติทางการพยาบาล ไม่เกิน ๑ : ๘
๓. สัดส่วนอาจารย์ประจาต่ออาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ ไม่เกิน ๓ : ๑ ในแต่ละรายวิชา
๔. มีแผนการจัดการเรียนการสอนแต่ละชั้นปี ตลอดหลักสูตร ทุกหลักสูตร ที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยภายในเดือนมกราคมของทุกปี
๕. อาจารย์พยาบาลมีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ท่สี ภาการพยาบาลกาหนด
๖. อาจารย์พยาบาลมีภาระงานสอนเฉลี่ยต่อปี การศึกษาไม่เกิน ๑๐ หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์
๗. ผู้บริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเท่าหัวหน้ าภาควิชาหรือเทียบเท่ามีภาระงานสอนเฉลี่ยต่อปี การศึกษา
ไม่เกิน ๖ หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์
๘. พยาบาลผู้สอนภาคปฏิบัติ หรืออาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติมีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ท่สี ภากาหนด
๙. มีแผนการจัดการศึกษา ประจาปี การศึกษาที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี
๑๐ แผนการจัดการศึกษา ประจาปี การศึกษาของรายวิชาปฏิบัติ มี Block Rotation ที่ระบุช่ ือแหล่งฝึ ก
จานวนนักศึกษา ชื่อนักศึกษา และชื่ออาจารย์พยาบาลที่สอนภาคปฏิบัติประจาในแต่ละหอผู้ป่วยหรือชุมชนในปี
การศึกษานั้น ที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยภายในเดือนมกราคมของทุกปี
๑๑ มีแหล่งฝึ กปฏิบัติทางการพยาบาลครบทุกสาขา โดยแหล่งฝึ กปฏิบัติมีระบบประกัน/ควบคุมคุณภาพ
ทางการพยาบาล รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยสาหรับนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

ดาเนินการ ๖ ข้ อ

ดาเนินการ ๗ ข้ อ

ดาเนินการ ๘ ข้ อ

ดาเนินการ ๙ ข้ อ

ดาเนินการครบ ๑๑ ข้ อ
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๒

อาจารย์ประจาทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.๒.๒)

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้ า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึ กษาระดับอุดมศึ กษาถือเป็ นการศึ กษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย
เพื่ อการติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ท่มี ีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้ นของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปนี้
๑) แปลงค่าร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็ นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ หรือ
๒) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้ อยละของอาจารย์ ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมาเป็ น
คะแนนระหว่าง ๐ – ๕
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒
๑) ค่าร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับร้ อยละ๓๐ขึ้นไป
หรือ
๒) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้ อยละของอาจารย์ ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา ที่กาหนดให้
เป็ นคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ร้ อยละ ๖ ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
๑. คานวณค่าร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x ๑๐๐
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
๒. แปลงค่าร้ อยละที่คานวณได้ ในข้ อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ = ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x ๕
ร้ อยละที่ให้ คะแนนเต็ม ๕
หรือ
๑.ค่าการเพิ่มขึ้นของร้ อยละของอาจารย์ ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมาเท่ากับร้ อยละ
ของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกในปี ที่ประเมิน ลบด้วย ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกในปี ก่อนหน้ าปี ที่ประเมิน
๒. แปลงค่าการเพิ่ มขึ้นของร้ อยละของอาจารย์ ประจาที่มีคุณวุ ฒิปริ ญญาเอกเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมา ที่
คานวณได้ ในข้ อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =ค่าการเพิ่มขึ้นของร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา x ๕
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมาที่กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม ๕
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หมายเหตุ
๑. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ไี ด้ รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่มี ีการปรับวุฒิการศึกษาให้ มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปี การศึกษานั้น
ทั้งนี้อาจใช้ คุณวุฒิอ่นื แทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สาหรับกรณีท่บี างสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้
ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้ นับตามปี การศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีท่มี ี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา

ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๒.๑

การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. ๑๔)

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้ า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุณภาพของคณาจารย์เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรี ยน รวมทั้งพิจารณา
จากความส าเร็จ ของสถาบั น ในการส่ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพอาจารย์ เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ติ ดตาม
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทาให้ สถาบันสามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์
พิจารณาจากคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์การพิจารณา
กาหนดค่านา้ หนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

๐
๑
๓
๖

๒
๓
๕
๘

วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงนา้ หนักของอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาทัง้ หมด

ปริญญาเอก
๕
๖
๘
๑๐
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดให้ ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็ น ๖ เท่ากับ ๕ คะแนน
สาหรับสถาบันพระบรมราชชนกในช่วงปี การศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ กาหนดให้ ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็ น
๓.๖ เทียบเท่ากับ ๕ คะแนน โดยคานวณจาก คะแนนสูงสุด อิงตามกรอบที่ กพ. กาหนดตาแหน่ งให้ กับ
วิทยาลัย ซึ่งกาหนดให้ อาจารย์ทุกคนเลื่อนตาแหน่งได้ ถึงระดับชานาญการพิเศษ และมีตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
เพี ย ง ๑ ต าแหน่ ง (ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ) หารด้ ว ยคะแนนสูง สุด อิง ตามกรอบการก าหนดต าแหน่ ง ของ
มหาวิทยาลัย(ศาสตราจารย์ปริญญาเอก) คูณด้ วย ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ท่ี สมศ. กาหนดไว้ ๕ คะแนน เขียน
เป็ นสูตร ได้ ดังนี้
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ (๖ / ๑๐) x ๖

= ๓.๖ เท่ากับ ๕ คะแนน

และด้ วยยังไม่มีพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกและยังไม่ได้ ดารงสถานะเป็ นนิติบุคคล ให้ ใช้
การเทียบเคียง ดังนี้
อาจารย์ท่ดี ารงตาแหน่งระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ เทียบเท่ากับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ท่ดี ารงตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
เทียบเท่ากับ
รองศาสตราจารย์
อาจารย์ท่ดี ารงตาแหน่งระดับผู้ทรงคุณวุฒิ
เทียบเท่ากับ
ศาสตราจารย์
ข้อมูลทีป่ ระกอบการพิจารณา
๑. จานวนและรายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมดในแต่ละปี การศึกษา โดยนับเฉพาะอาจารย์ท่ปี ฏิบัติงานจริง
นับรวมกรณีลาศึกษาต่อ โดยนาเสนอเป็ นรายบุคคล พร้ อมทั้งระบุวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และค่า
นา้ หนักตามระดับคุณภาพของอาจารย์
สาหรับวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การนับอาจารย์ประจาทั้งหมดทั้งที่ปฏิบัติงานจริ งและลา
ศึกษาต่อในแต่ละปี การศึกษา ให้ นับเฉพาะอาจารย์ท่มี ีประสบการณ์การสอนภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัติในสาขา ไม่
น้ อยกว่า ๓ ปี หลังสาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามเกณฑ์การรับรองสถาบันของสภา
การพยาบาล
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๔

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. ๒.๔)

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้ นผู้ เรียนเป็ นสาคัญ จาเป็ น ต้ องมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้ านเทคนิ คการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้ ส่ อื การสอนที่ทนั สมัย
รวมทั้ง มี ก ารปรั บ กระบวนการเรี ย นการสอนโดยใช้ ผลการเรี ย นรู้ และข้ อ มู ล จากความคิ ด เห็น ของผู้ เรี ย น
นอกจากนั้นยังจาเป็ นต้ องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้ องกับพันธกิจและเป้ าหมายของสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ ท้งั ด้ านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
๒. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ เป็ นไปตามแผนที่กาหนด
๓. มีสวัสดิการเสริมสร้ างสุขภาพที่ดี และสร้ างขวัญและกาลังใจให้ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มีระบบการติดตามให้ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้ และทักษะที่ได้ จากการพัฒนามาใช้ ใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ อง
๕. มีการให้ ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากรสายสนั บสนุ น และดูแลควบคุมให้ คณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
๖. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
๗. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน
หมายเหตุ
หลักฐานสาหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้ อที่ ๓ เช่น ผลการประเมินหรือผลการสารวจความพึง
พอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้ านสวัสดิการ การเสริมสร้ างสุขภาพที่ดี และการสร้ างขวัญและกาลังใจ หรื อ
หลักฐานเชิงประจักษ์อ่นื ๆที่เชื่อมโยงให้ เห็นการทางานได้ ดีข้ นึ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ หรือ ๔ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ หรือ ๖ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๗ ข้ อ
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๕

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ (สกอ. ๒.๕)

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้ า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
นอกเหนือจากการเรี ยนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริ การด้ านกายภาพอย่าง
ครบถ้ ว น โดยเฉพาะในเรื่ อ งการบริ ก ารสิ่ง อ านวยความสะดวกที่เ อื้อ ต่ อ การเรี ยน เช่ น สื่อ เทคโนโลยีเ พื่ อ
การศึกษาห้ องสมุด แหล่งการเรียนรู้อ่นื ๆ การบริการด้ านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็ นต้ น
นอกจากนั้น ยังจาเป็ นต้ องมีสภาพแวดล้ อมและการบริการด้ านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น
สิ่งแวดล้ อมในสถาบัน หอพักนั กศึกษา ห้ องเรียน สถานที่ออกกาลังกาย บริการอนามัย การจัดจาหน่ ายอาหาร
เป็ นต้ น
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้ นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ ในอัตราไม่สงู กว่า ๘ FTES ต่อเครื่อง
๒. มีบริการห้ องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อ่นื ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึ กอบรมการใช้ งานแก่
นักศึกษาทุกปี การศึกษา
๓. มีบริ การด้ านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจั ดการเรี ยนการสอนและการพั ฒนานักศึ กษาอย่างน้ อยในด้ าน
ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
๔. มีบริ การสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นอื่นๆ อย่างน้ อยในด้ านงานทะเบียนนักศึ กษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้ านอาหารและสนามกีฬา
๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้ อยในเรื่องประปา
ไฟฟ้ า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ
โดยเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้ อ ๒ – ๕ ทุกข้ อไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๗. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้ อ ๖ มาใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้ านกายภาพที่สนอง
ความต้ องการของผู้รับบริการ
หมายเหตุ
๑. ในเกณฑ์มาตรฐานข้ อ ๑ ให้ นับรวม notebook และ mobile service ต่างๆของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียน
การใช้ wifi กับสถาบันด้ วย
๒. การคิดจานวน FTES ให้ นาจานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้ าด้ วยกัน โดยไม่ต้อ งเทียบเป็ น
FTES ของระดับปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๖ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๗ ข้ อ
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๖

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. ๒.๖)

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนต้ องเป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดในพระราชบัญญั ติ
การศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เน้ น ผู้ เรี ยนเป็ นสาคัญ มีการ
จัดรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่ วมจากบุคคลสถาบัน หรื อชุ มชน
ภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่คานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก
ต่อความสนใจใฝ่ รู้ และต่อ ศัก ยภาพในการแสวงหาความรู้ ของนักศึกษา เช่ น การเปิ ดโอกาสให้ นักศึ กษาได้
ค้ นคว้ าวิจัยโดยอิสระในรูป โครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้ มีช่ัวโมงเรี ยนในภาคปฏิบัติ ในห้ องปฏิบัติการ
รวมทั้งมีการฝึ กประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาโครงการ
มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้ นข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่เพียงพอสาหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ ด้วยตนเอง
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญทุกหลักสูตร
๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ ามี) ก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้ จากการปฏิบัติท้งั ใน
และนอกห้ องเรียนหรือจากการทาวิจัย
๔. มีการให้ ผ้ ูมีประสบการณ์ ทางวิชาการหรื อวิชาชีพจากหน่วยงานหรื อชุมชนภายนอกเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
๕. มีการจัดการเรียนรู้ท่พี ัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้ องไม่ ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕
กลุ่มตัวอย่างการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ควรใช้ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน หรือคานวณจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นที่ยอมรับทางสถิติ
ผลการประเมินการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาให้ ใช้ ค่าเฉลี่ยของผู้สอนในวิชานั้นๆหรือมีการสอน
วิชานี้หลายกลุ่ม ให้ ใช้ ค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มในการประเมินความพึงพอใจ หากเกินกว่า ๓.๕๑ ถือว่าผ่านเกณฑ์
ข้ อนี้ในรายวิชานั้นๆ
๗. มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก
รายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา
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หมายเหตุ
๑. มหาวิทยาลัย หรือคณะจะต้ องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้ น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือใน
ห้ องปฏิบัติการ เช่น การฝึ กงาน สหกิจศึกษา การค้ นคว้ าอิสระวิชาโครงงานสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์เป็ นต้ น๒.
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ ๕ หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้
พัฒนา ขึ้นและนาไปใช้ ในการพัฒนาวิธกี ารสอน
กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)ต้ องมีการจัดทา
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้ วย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๖ ข้ อ

ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๖.๑

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๗ ข้ อ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้ องดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้ มีคุณภาพการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ต้องดาเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนดังนั้น
สถาบันจึงควรจัดทากระบวนการเรียนการสอนในระดับรายวิชาให้ มีคุณภาพ และมีประสิทธิผลที่สอดคล้ องกับ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
๑) ทุกรายวิชามีการพัฒนารายวิชา ตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชาโดยนักศึกษาและ/หรือแหล่งฝึ ก
หรือตามที่แสดงไว้ ใน มคอ ๕ หรือ ๖ หรือตามผลการประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผลการสารวจความเห็น
ผู้ใช้ บัณฑิต ฯ
๒) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนในทุกหน่วยการเรียนทางวิชาชีพ(ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
๓) ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนทุกหน่วยการเรียนที่มีความสอดคล้ อง (ALIGN) ระหว่าง วัตถุประสงค์
กิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล
๔) ทุกรายวิชามีผังการออกข้ อสอบ (Test Blueprint)
๕) มีการอธิบาย course syllabus หรือ มคอ ๓ หรือ มคอ ๔ และ Test Blueprint ในชั่วโมงแรกของการเรียน
การสอน
๖) ทุกรายวิชาชีพมีการวิพากษ์ข้อสอบ และมีการพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบในทุกรายวิชา
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๗) ทุกรายวิชามีการวิเคราะห์ข้อสอบ โดยมีการวิเคราะห์ความเที่ยงตรง ความยากง่าย และค่าอานาจจาแนก
ของข้ อสอบทั้งรายข้ อคาถามและรายตัวเลือก
๘) มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา กับการวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือการทานุบารุง ศิลปะ
วัฒนธรรม หรือการจัดการความรู้ หรือการพัฒนานักศึกษา อย่างน้ อยร้ อยละ ๑๐ ของรายวิชาชีพ(ในกรณีท่มี ี
การบูรณาการในรายวิชาอื่นๆให้ นับรวมทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
๙) ทุกรายวิชามีการทวนสอบการดาเนินงานการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ทุก
รายวิชาในภาพรวม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๕ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๖ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๗ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๘ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
ครบทุกข้ อ

ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.๒.๗)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต หมายถึ ง คุ ณ สมบั ติ ท่ี พึ ง ประสงค์ ซ่ึ งผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้ วย ๒ ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของ
แต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่ งชาติมี ๕ ด้ าน ได้ แก่ ด้ า นคุ ณธรรม จริ ยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะทางปั ญญา ด้ านทักษะ
ความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลั กษณะบัณฑิตตามความต้ องการของผู้ ใช้ บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตาม
ลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติม
จากกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ เ ช่ น การบริ ห ารจั ด การ การเป็ นผู้ ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย น การก้ า วทั น วิ ท ยาการ
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้ กับการปฏิบัติงานจริง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
ผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้ นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้ านความเป็ นนักวิชาการ การเป็ นผู้ นา
ทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้ านการคิดเชิงวิพากษ์และการนาเสนอผลงาน
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไป
๑. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิตอย่างน้ อยสาหรั บทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
เอกสารที่ใช้ ประกอบการประเมิ นตามเกณฑ์ฯ ข้ อนี้ คื อ เอกสารการสารวจคุ ณลั กษณะบั ณฑิตที่พึ ง
ประสงค์ตามความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิตตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ๆ ในทุกรอบตามแผนในแต่ละ
หลักสูตร เช่น หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๕๓ เมื่อมีการประเมินคุณภาพในรอบปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ เอกสารยังคง
เป็ นเอกสารการสารวจฯ เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อรอบปี ปรับปรุง ๒๕๕๓ จนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตร
นั้น ๆ ในรอบถัดไป
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๒. มีการนาผลจากข้ อ ๑ มาใช้ ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรี ยนที่ส่งเสริ มทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้ องการของ
ผู้ใช้ บัณฑิต
๓. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้ านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต
๔. มีระบบและกลไกการส่งเสริ มให้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมการประชุ ม
วิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ
๕. มีกจิ กรรมเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมให้ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ทวั ่ ไป
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้ อ

ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๗.๑ บัณฑิตปริญญาตรี/ผูส้ าเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
(สมศ. ๑)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ บัณฑิตปริ ญญาตรี /ผู้สาเร็จการศึกษาที่สาเร็จการศึ กษาในหลั กสูตรภาคปกติ ภาคพิ เศษ
และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้ งานทา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ ประจา ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับ
จากวันที่สาเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปี การศึกษานั้น
การนับการมีงานทา สามารถนับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้ างรายได้ เข้ ามาประจาเพื่อ
เลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจานวนผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคพิ เศษหรื อภาค
นอกเวลา ให้ นับเฉพาะผู้ท่เี ปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
วิธีการคานวณ
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ไี ด้ งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

x ๑๐๐
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หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้ าศึ กษาหรื อมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ ประจาอยู่ แล้ ว หรื อ
ได้ รับทุนการศึกษาตั้งแต่แรกเข้ าที่มีข้อสัญญาผูกพันให้ กลับไปปฏิบัติงานชดใช้ ทุนเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ ว และ
ผู้ท่ศี ึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ได้ รับเกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้ อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้ อมูลจากการสารวจต้ องมีความเป็ นตัวแทนของผู้ สาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้ อยร้ อยละ
๗๐) และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจไม่ถึงร้ อยละ ๗๐ ของ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ให้ มีการติดตามซา้ และรายงานผลที่ติดตามซา้ เปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ ในครั้งแรก โดย
ผลการสารวจต้ องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
๑. จานวนผู้ตอบแบบสารวจ
๒. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
๓. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ งานทา
๔. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
๕. จานวนบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้ าศึกษา
๖. จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
๗. เงินเดือนหรือรายได้ ต่อเดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ

ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๗.๒

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (สมศ. ๒)
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd.
หรือThai Qualifications Framework for Higher Education)หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ปริ ญ ญาโท และปริ ญ ญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ท่ี สกอ.ระบุ โดยเป็ น
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกาหนด ครอบคลุมอย่างน้ อย ๕ ด้ าน คือ ๑) ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
๒) ด้ านความรู้ ๓) ด้ านทักษะทางปั ญญา ๔) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
๕) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพ
ที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่สี ภาหรือองค์กรวิชาชีพกาหนดเพิ่มเติม
หรือสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต
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กรณีท่เี ป็ นวิชาชีพที่มีการเพิ่ มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง ๕ ด้ าน ต้ องทา
การประเมินครบทุกด้ าน สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลั ยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ กาหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ไว้ ๖ ด้ าน ดังนี้
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๒. ความรู้
๓. ทักษะทางปัญญา
๔. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
วิธีการคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้ จากการประเมินบัณฑิต
จานวนบัณฑิตที่ได้ รับการประเมินทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผู้สาเร็จการศึกษา/บัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้ อมูลจากการสารวจต้ องมีความเป็ นตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้ อยร้ อยละ ๒๐ ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ดังต่อไปนี้
๑. ข้ อ มู ล ที่แ สดงถึ งคุ ณ ภาพบั ณ ฑิต ในด้ า นต่ า งๆ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นผู้ดาเนินการรวบรวมข้ อมูลเอง โดยใช้ แบบสอบถามที่กาหนดโดย สมศ. หรือรวบรวม
ข้ อมูลโดยหน่วยงานกลางที่ สมศ. มอบหมาย
๒. ข้ อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผู้ใช้ บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้ าศึกษาต่อ
๓. ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต จากระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๗.๓
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผูส้ าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (สมศ. ๓)
ผลลัพธ์

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดให้ ร้อยละ ๙๕ เท่ากับคะแนนเต็ม ๕
สูตรการคานวณ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา/บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด X ๑๐๐
จานวนผู้เข้ าศึกษาทั้งหมดในรุ่นเดียวกัน

ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๗.๔
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผูส้ าเร็จการศึกษาทีส่ ามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี (สมศ. ๔)
ผลลัพธ์

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดให้ ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับคะแนนเต็ม ๕
สูตรการคานวณ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี X ๑๐๐
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปี การศึกษาเดียวกัน
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๘

ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจ่ ดั ให้กบั นักศึกษา
(สกอ. ๒.๘)

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลผลิต

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาเป็ นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็ นปัจจัยสาคัญของ
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้ บัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับ
ความสาเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้ กบั นักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. มีการกาหนดพฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรมสาหรั บนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๒. มีการถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ พฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้ อ ๑
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้ องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
๓. มีโครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้ านคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดในข้ อ ๑ โดยระบุตัว
บ่งชี้และเป้ าหมายวัดความสาเร็จที่ชัดเจน
๔. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุ ณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่ งชี้และเป้ าหมายที่
กาหนดในข้ อ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้ าหมายอย่างน้ อยร้ อยละ ๙๐ ของตัวบ่งชี้
๕. มีนั กศึก ษาหรื อกิจ กรรมที่เกี่ยวกับ นั กศึ กษาได้ รับ การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้ านคุณ ธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
หมายเหตุ
๑. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้ านคุณธรรม จริยธรรม หากดาเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ต้ องมี
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้ อยร้ อยละ ๕๐ และมีผ้ ูเข้ าร่ วมการแข่งขั้นหรื อเข้ าร่ วมการคัดเลือกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ ๓ สถาบันขึ้นไป)
๒. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กร
กลางระดับชาติท้งั ภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้ า สภาวิชาชีพ)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้ อ
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องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดาเนินงานด้ านกิจการนักศึกษาเป็ นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้ นักศึกษา
เป็ นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้ อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาแบ่งออกได้ เป็ นสองส่วน คือ (๑) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้ สอดคล้ อง
กับ ความต้ อ งการ และเกิด ประโยชน์ สูงสุดต่ อนั ก ศึ กษาและศิ ษย์ เก่า และ (๒) การจั ดกิจ กรรมนั ก ศึ ก ษาที่
ดาเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้ นักศึกษาได้ พัฒนาร่างกาย
อารมณ์ สังคม สติปัญ ญา ตลอดจนคุ ณลั กษณะของบั ณ ฑิตที่พึงประสงค์ได้ แ ก่ คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความรู้
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
๑. พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๓. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๔. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๕. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework for Higher
Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๓.๑

ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรจั ดบริ การด้ า นต่ า งๆ ให้ นั กศึ กษาและศิ ษย์ เก่า อย่ า งครบถ้ ว น
โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (๑) การบริการด้ านการแนะแนวและการให้ คาปรึกษา ทั้งด้ านวิชาการและการใช้
ชีวิต (๒) การบริการด้ านข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้ อมูลการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ข้ อมูลข่าวสารความเคลื่อ นไหว
ในและนอกสถาบันที่จาเป็ นแก่นักศึกษาและศิ ษย์เก่าและ (๓) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ ทาง
วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. มีการจัดบริการให้ คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ ชีวิตแก่นักศึกษา
๒. มีการจัดบริการข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา
๓. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
๔. มีการจัดบริการข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
๕. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ ศิษย์เก่า
๖. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริการในข้ อ ๑–๓ ทุกข้ อไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๗. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริการมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้ องการของนักศึกษา
หมายเหตุ
ในกรณีคณะหรือสถาบันยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้ อ ๔ และ ข้ อ ๕ โดยอนุโลม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๖ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๗ ข้ อ
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๓.๒

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้ องส่งเสริมให้ มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้ วน กิจ กรรมนั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง กิจ กรรมเสริ มหลั ก สูตรที่ดาเนิ น การทั้งโดยสถาบั น และโดยองค์ ก ร
นักศึกษาเป็ นกิจกรรมที่ผ้ ูเข้ าร่วมจะมีโอกาสได้ รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรมสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๕ ประการ ได้ แก่ (๑) คุณธรรม จริยธรรม (๒)
ความรู้ (๓) ทักษะทางปั ญญา (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและสอดคล้ องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ท่สี ภาหรือองค์กรวิชาชีพได้ กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน
๑. สถาบั นจั ดทาแผนการจั ดกิจ กรรมพั ฒนานั กศึ กษาที่ส่งเสริ มผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติทุก ด้ า น (ต้องมีวัตถุ ประสงค์ข องแผนการจั ดกิจกรรมที่ส่ งผลให้เ กิด Learning
outcome ตาม TQF อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์)
๒. มีกจิ กรรมให้ ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
๓. มีการส่งเสริมให้ นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษา
อย่ า งน้ อ ย ๕ ประเภทส าหรั บ ระดับ ปริ ญ ญาตรี และอย่ า งน้ อย ๒ ประเภทสาหรั บ ระดับ บั ณ ฑิตศึ ก ษา จาก
กิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้ อม
- กิจกรรมเสริมสร้ างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
๔. มีการสนับสนุนให้ นักศึกษาสร้ างเครือข่ายพัฒนาคุ ณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน
๕. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (เป็ นการประเมิน
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมไม่ใช่ประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการ)
๖. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ - ๔ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๖ ข้ อ
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องค์ประกอบที่ ๔ การวิจยั
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง อาจมีจุดเน้ นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้ อม และความ
พร้ อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้ องมีพันธกิจนี้เป็ นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้นจึงต้ องมีระบบ และกลไกควบคุม ให้ สามารถดาเนินการในพันธกิจด้ านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้ นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ ได้ ผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ท่เี กิดประโยชน์ การวิจัย
จะประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์จาเป็ นต้ องมีส่วนประกอบที่สาคัญ ๓ ประการ คือ ๑) สถาบันต้ องมี
แผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้ สามารถดาเนินการได้ ตามแผน ๒)
คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้ มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจ
ด้ านอื่นๆ ของสถาบัน และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่
อย่างกว้ างขวาง
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ ( พ. ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ. ศ. ๒๕๕๓ สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๕. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๖. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๑ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๑
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.๔.๑)
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้ องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ท่มี ีคุณภาพ โดยมี
แนวทางการดาเนินงานที่เป็ นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้ วน เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ตามแผน
ที่ก าหนดไว้ ทั้ง การสนั บ สนุ น ด้ า นการจั ด หาแหล่ งทุ น วิ จั ย และการจั ด สรรทุ น วิ จั ย การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
สมรรถนะแก่ นักวิจัยและทีมวิจัย การสนั บสนุ นทรั พยากรที่จาเป็ น ซึ่ งรวมถึงทรั พยากรบุคคล ทรั พยากรเงิน
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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เกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไป
๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์เพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายตามแผนด้ านการวิจัยของสถาบัน
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์กบั การจัดการเรียนการสอน
๓. มีการพัฒนาศักยภาพด้ านการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์และให้ ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจาและนักวิจัย
๔. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็ นทุนวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์
๕. มีการสนับสนุ น พันธกิจด้ านการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ตามอัตลักษณ์ ของสถาบันอย่างน้ อยในประเด็น
ต่อไปนี้
- ห้ องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- ห้ องสมุดหรือแหล่งค้ นคว้ าข้ อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้ องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ มงานวิจัยฯ เช่ น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้ างสรรค์ การจัดให้ มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
๖. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้ อ ๔ และข้ อ ๕ อย่างครบถ้ วนทุกประเด็น
๗. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้ านการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ของสถาบัน

เกณฑ์มาตรฐานเพิม่ เติมเฉพาะกลุ่ม
๘. มีระบบและกลไกเพื่อสร้ างงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้ องถิ่น หรือจากสภาพปั ญหา
ของสังคม เพื่อตอบสนองความต้ องการของท้ องถิ่นและสังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด (เฉพาะกลุ่ม
ข และ ค ๒)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการ
มีการดาเนินการ
ดาเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้ อ
๑ ข้ อ
ตามเกณฑ์ท่วั ไป
ตามเกณฑ์
ทั่วไป

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้ อ
ตามเกณฑ์ท่วั ไป

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๖ ข้ อ
ตามเกณฑ์ท่วั ไป

คะแนน ๕
มีการดาเนินการครบ ๗
ข้ อตามเกณฑ์ท่วั ไปและ
ครบถ้ วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๒

ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.๔.๒)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์
นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุ มชนเป้ าหมายที่จะนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เป็ นเรื่องที่มีความสาคัญสาหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้ องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุน
ให้ มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปั ญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์อย่าง
เหมาะสมกับผู้ใช้ แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้ และรวดเร็วทันเหตุการณ์
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไป :
๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ เพื่อให้
เป็ นองค์ความรู้ท่คี นทั่วไปเข้ าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๓. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ จากข้ อ ๒ สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้ อง
๔. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
๕. มีระบบและกลไกเพื่ อช่ วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ท่นี าไปใช้ ประโยชน์ และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์ทวั ่ ไป
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้ อ
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๒.๑

งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ (สมศ. ๕)

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การวิ จัยเป็ นพั น ธกิจ หนึ่ งที่สาคั ญของสถาบั นอุ ดมศึ กษา การดาเนิ น การตามพั นธกิจ
อย่ างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จนั้ น สามารถพิ จารณาได้ จากผลงานวิ จัยและงานสร้ างสรรค์ท่ีมี
คุณภาพและมีการเผยแพร่ อย่างกว้ างขวางจากการเปรียบเทียบจานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจานวนผลงาน
สร้ างสรรค์ท่เี ผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกบั จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
เกณฑ์การประเมิน
ค่าน้ าหนัก
๐.๒๕
๐.๕๐
๐.๗๕

๑.๐๐

กาหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ระดับคุณภาพงานวิจยั

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้ อมูล TCI
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่มี ชี ่ อื ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ
มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ท่ี ป รากฏในฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร
SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ ี ๓ หรือ ๔ (Q3
หรือ Q4) ในปี ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติท่มี ีช่ ือ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ
มี ก ารตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ท่ี ป รากฏในฐานข้ อ มู ล การจั ด อั น ดั บ วารสาร
SJR(SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ ี ๑ หรือ ๒ (Q1
หรือ Q2) ในปี ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติท่มี ีช่ ือ
ปรากฏอยู่ในฐานข้ อมูลสากล ISI

วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงนา้ หนักของงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ท่ตี ีพิมพ์หรือเผยแพร่
x ๑๐๐
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทัง้ หมด

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละเท่ากับ ๕ คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
๕ คะแนน
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๒๐
๒๐
๑๐

หมายเหตุ การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ นาเสนอในการประชุมวิชาการต้ องส่งเป็ นฉบับสมบูรณ์(full
paper) และได้ รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็ นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเลกทรอนิกส์กไ็ ด้
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๒.๒

งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์(สมศ. ๖)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การวิจัยเป็ นพันธกิจหนึ่งที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดาเนินการตามพันธกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จนั้น สามารถพิ จารณาได้ จากผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ท่มี ีคุณภาพ
และมี ป ระโยชน์ สู่ก ารน าไปใช้ จ ากการเปรี ยบเทียบจ านวนงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ การเผยแพร่ อ ย่ า ง
กว้ างขวางจากการที่ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่นามาใช้ ประโยชน์ในการแก้ ปัญหาตามวัตถุประสงค์ท่ี
ระบุไว้ ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้ รับการรับรองการใช้ ประโยชน์จากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง ต่ อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
วิธีการคานวณ
ผลรวมของจานวนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ท่นี าไปใช้ ประโยชน์
x ๑๐๐
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทัง้ หมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ท่นี ามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
โดยนับรวมผลงานที่นาไปใช้ ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งที่ปฏิบัติงานจริ งและลาศึกษาต่อพร้ อม
ชื่อเจ้ าของผลงาน ปี ที่งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ดาเนินการเสร็จ ปี ที่นาไปใช้ ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่นาไปใช้
ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้ให้ แสดงข้ อมูลที่ระบุ
รายละเอียดการใช้ ประโยชน์ท่ชี ัดเจนด้ วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ข้ อมู ลที่แสดงผลดีท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็ นรูปธรรมจากการนาสิ่งประดิษฐ์ อันเป็ นผลจากงานวิจัยหรื อ งาน
สร้ างสรรค์ไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ข้ อมูลที่แสดงผลดีท่เี กิดขึ้นอย่างเป็ นรูปธรรมจากการนานโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่เป็ นผลมาจาก
งานวิจัยนโยบายไปใช้
ข้ อมู ลที่แสดงผลดีท่เี กิดขึ้นอย่ างเป็ นรู ปธรรม จากการนาผลงานวิ จัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่ อการพั ฒนา
สาธารณะไปใช้
๒. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมดในแต่ละปี การศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจาที่ลา
ศึกษาต่อ
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๒.๓

ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพ(สมศ. ๗)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ผลงานวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพสะท้ อ นถึ ง สมรรถนะในการศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ วิจัยการปฏิบัติจริงและได้ นาไปใช้ ในการแก้ ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้ าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็ นประโยชน์ต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
เกณฑ์การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่าน้ าหนัก
๐.๒๕
๐.๕๐
๐.๗๕
๑.๐๐

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
บทความวิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
บทความวิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ตาราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่สี ถานศึกษากาหนด
ตาราหรือหนังสือที่ใช้ ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ ว หรือตาราหรื อหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผ้ ูทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ

วิธีการคานวณ
ผลรวมถ่วงนา้ หนักของผลงานวิชาการที่ได้ รับรองคุณภาพ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทัง้ หมด

x ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ข้อมูลทีต่ อ้ งการ
๑. จานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารย์ประจา โดย
นับรวมผลงานของอาจารย์ท้งั ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้ อมชื่อเจ้ าของผลงาน ปี ที่ผลงานแล้ วเสร็จ ปี ที่
ได้ รับการรั บรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อหน่วยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ค่านา้ หนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น
๒. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดในแต่ละปี การศึกษาโดยนับรวมอาจารย์ท่ลี าศึกษาต่อ
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๔.๓

เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั
ประจา (สกอ. ๔.๓)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยนาเข้ า

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ างสรรค์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้ องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้ รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุ นการทาวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดล้ อมและจุ ดเน้ นของสถาบัน นอกจากนั้ นเงินทุ นวิ จัยหรื องานสร้ างสรรค์ท่ีสถาบั นได้ รับจาก
แหล่งทุนภายนอกยังเป็ นตัวบ่งชี้ท่สี าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้ านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ใน
กลุ่มที่เน้ นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็ นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ จาแนกเป็ น ๓ กลุ่มสาขาวิชา
๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้ เป็ นคะแนน
เต็ม ๕ เท่ากับ ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๑.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้ เป็ นคะแนน
เต็ม ๕ เท่ากับ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
๑.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้ เป็ นคะแนน
เต็ม ๕ เท่ากับ ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ :
๑. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั ฯจำกภำยในและภำยนอก
จำนวนอำจำยยปรยะจำและนักวิจยั รยะจำ

๒. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ ในข้ อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕
คะแนนที่ได้ =
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั ฯจำกภำยในและภำยนอก
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั ฯที่กำหนดให้เร็ นคะแนนเต็ม ๕

x๕
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สรุปคะแนนทีไ่ ด้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
๑. คะแนนที่ได้ ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของค์ะแนนที่ได้ ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
๒. คะแนนที่ได้ ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของค์ะแนนที่ได้ ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ :
๑. จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา ให้ นับตามปี การศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
๒. ให้ นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารั บทุนในปี การศึกษา ปี ปฏิทิน หรื อปี งบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่
จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
๓. กรณีท่มี ีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนการวิจัย ซึ่งอาจเป็ นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจาก
การตกลงร่ วมกันของสถาบั นที่ร่ วมโครงการ ให้ แบ่ งสัดส่ วนจ านวนเงิ นตามหลั กฐานที่ป รากฏ กรณี ท่ีไม่ มี
หลักฐานให้ แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
๔. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์ หรื อ นั ก วิ จั ย แต่ ไ ม่ ส ามารถนั บ เงิ น โครงการวิ จั ยสถาบั น ที่บุ คคลสายสนั บ สนุ น ที่ไม่ ใช่ นั ก วิ จั ยเป็ น
ผู้ดาเนินการ
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องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
หลักการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็ นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้ บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้ านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ
การให้ บริการทางวิชาการอาจให้ เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้ จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้ บริการ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้ าง รูปแบบการ
ให้ บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ ใช้ ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็ นแหล่งอ้ างอิง
ทางวิชาการ ให้ คาปรึกษา ให้ การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือ
เพื่อชี้แนะสังคม การให้ บริการทางวิชาการนอกจากเป็ นการทาประโยชน์ให้ สังคมแล้ ว สถาบันยังได้ รับประโยชน์
ในด้ านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณา
การเพื่อใช้ ประโยชน์ทางด้ านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้ าง
เครื อข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็ นแหล่ งงานของนักศึกษาและเป็ นการสร้ างรายได้ ของสถาบันจากการ
ให้ บริการทางวิชาการด้ วย
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ ที่ ๕.๑
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม (สกอ. ๕.๑)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริการทางวิชาการแก่สงั คมเป็ นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
พึงกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็ นระบบ และมีการจัดโครงสร้ างสถาบันเพื่อเป็ น
กลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้ บริการทางวิชาการต้ องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกั บการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็ น
รูปธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงั คม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๒. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการเรียนการสอน
๓. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงั คมกับการวิจัย
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๔. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย
๕. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
หมายเหตุ เกณฑ์มาตรฐานข้ อที่ ๔ ต้ องมีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ ๒ และ ๓
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้ อ

ตัวบ่งชี้ ที่ ๕.๑.๑

ผลการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจยั (สมศ. ๘)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การให้ บริ การวิ ชาการ หมายถึ ง การที่สถาบั น การศึ ก ษาซึ่ งอยู่ ในฐานะที่เป็ นที่พ่ึ งของ
ชุมชนหรือสังคม เป็ นแหล่งอ้ างอิงทางวิชาการ หรือทาหน้ าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้ านวิชาการหรือ
การพั ฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้ มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริ การวิ ชาการเป็ นการบริ การที่มี
ค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้ เปล่า โดยมีการนาความรู้และประสบการณ์มาใช้ พัฒนาหรือบูรณาการเข้ ากับการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็ นต้ น
วิธีการคานวณ
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นามาใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยx ๑๐๐
จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้ บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้ อยละ ๓๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลทีต่ อ้ งการ
๑. หลั ก ฐาน เอกสาร ข้ อ มู ลที่แ สดงว่ า อาจารย์ ป ระจ าได้ ร วบรวม จั ด ระบบ และมี ก ารประมวลความรู้ แ ละ
ประสบการณ์จากการให้ บริการวิชาการมาใช้ ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยโดยอาจไปต่อยอดพัฒนา
เป็ นหนังสือ ตารา หรืองานวิจัย ขยายผลนาไปสู่การปรับปรุงรายวิชาใหม่หรือนาไปสู่การเปิ ดรายวิชาใหม่
๒. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้ องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปี ที่ประเมิน และโครงการวิชาการที่
เป็ นตัวหารเป็ นโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการในปี ที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการ
เรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยก็ได้
๓. การบริการวิชาการ เป็ นการให้ บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมินในระดับคระ
และระดับสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๕.๒

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. ๕.๒)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการในลั ก ษณะห่ ว งโซ่ คุ ณ ภาพที่ส นองความ
ต้ องการและเป็ นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้ อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ
และความพร้ อมตามจุดเน้ นของสถาบัน พิจารณาได้ จาก (๑) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้ บริการทาง
วิชาการ (๒) การสร้ างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (๓) ความรู้ท่เี กิดจากการให้ บริการทางวิชาการ
และการเผยแพร่ความรู้น้ันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีการสารวจความต้ องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
กาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้ นของสถาบัน
๒. มีความร่วมมือด้ านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
๓. มีการประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบของการให้ บริการทางวิชาการต่อสังคม
๔. มีการนาผลการประเมินในข้ อ ๓ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้ บริการทางวิชาการ
๕. มีการพั ฒนาความรู้ท่ีได้ จากการให้ บริ การทางวิชาการและถ่ ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่ส่สู าธารณชน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้ อ
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๕.๒.๑

ผลการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก(สมศ. ๙)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการและผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่
สถาบันจัดขึ้นเพื่ อพัฒนาชุ มชนหรื อองค์กรภายนอกและเมื่อดาเนินการแล้ วมีผลก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีข้ ึนแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้ านต่างๆ หรือ ทาให้ ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ตามศักยภาพของตน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
๒. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๘๐
๓. ชุมชน/องค์กรมีผ้ ูนาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๔. ชุมชน/องค์กรสร้ างกลไกที่มีการพั ฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้ างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้ มแข็ง
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
มีการปฏิบัติ
๑ ข้ อ

๒
มีการปฏิบัติ
๒ ข้ อ

๓
มีการปฏิบัติ
๓ ข้ อ

๔
มีการปฏิบัติ
๔ ข้ อ

๕
มีการปฏิบัติ
๕ ข้ อ

ข้อมูลทีต่ อ้ งการ
๑. แผนและกิจกรรมหรื อโครงการที่ส่ งเสริ มความเข้ มแข็งของชุ มชน
๒. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรื อโครงการ
๓. ข้ อ มู ลที่แ สดงถึ งผลการดาเนิ น งานตามกิจ กรรมหรื อโครงการโดยผู้ นาหรื อ สมาชิ กของชุ มชนหรื อ
องค์กรได้ เรี ยนรู้ แ ละดาเนิ นกิจกรรมอย่า งต่อเนื่อง และพั ฒนาตามอัตลั กษณ์แ ละวัฒนธรรมของชุ มชน
หรื อ องค์กร
๑. ข้ อ มู ล ที่ แ สดงถึง ผลการดาเนิ น งานตามกิจ กรรมหรื อ โครงการของชุ ม ชนหรื อองค์ กรที่สร้ างประโยชน์
ความเข้ มแข็งและคุณค่าของต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร
๒. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการดาเนินงานตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป
๓. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดาเนินงานตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป
๔. “เข้ มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้
หมายเหตุ สาหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้ รับการประเมินปี ๒๕๕๕ เป็ นต้ นไป สามารถใช้ โครงการ/
กิจกรรมใหม่ท่ปี รากฏในแผนระยะยาว โดยได้ รับการอนุมัติจากสภาสถาบันเป็ นโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องใน
อนาคตและจะยั่งยืนเข้ มแข็งสามารถพื่งพาตนเองได้ โดยสมศ.จะพิจารณาให้ คะแนนล่วงหน้ า
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๕.๒.๒

ผลการชี้ นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม ในประเด็นภายในสถาบัน
(สมศ.๑๘.๑)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการและผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาเลือกดาเนินการ ๒ เรื่อง จากประเด็นชี้นา หรือแก้ ปัญหาสังคมในด้ าน
ต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ความรักชาติ บารุงศาสนา เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้ างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล
เศรษฐกิจ การพร้ อมรับการเป็ นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้ อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่ มเฟื อย
การแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง สร้ างสังคมสันติสขุ ความปรองดอง ตลอดจนการน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ เป็ นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง เป็ นต้ น (ทั้งนี้ประเด็นเรื่องที่ช้ ีนาหรือแก้ ปัญหาสังคมที่
สถาบันอุดมศึกษาเลือกดาเนินการต้ องผ่านการเห็นชอบจากสภาสถาบัน)
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๘๐
๓. มีประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อคนในสถาบัน
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อสถาบัน
๕. ได้ รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
-

๒
ปฏิบัติได้
๑ ข้ อ

๓
ปฏิบัติได้
๒ ข้ อ

๔
ปฏิบัติได้
๓ ข้ อ

๕
ปฏิบัติได้
๔ - ๕ ข้ อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. โครงการหรื อกิจ กรรมที่สถาบั น อุดมศึ กษาได้ ดาเนิ น งานที่มีประโยชน์ และสร้ างคุ ณค่ าต่ อ สถาบั น โดยมี
บทบาทในการชี้นาหรือแก้ ปัญหาสังคมในด้ านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งความสาเร็จ
ของโครงการ
๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได้ ดาเนินงาน โดยมีบทบาท
ในการชี้นาหรือแก้ ปัญหาสังคมในด้ านต่างๆ
๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
๔. หลั ก ฐาน เอกสาร ข้ อ มู ล ที่แ สดงถึ ง การเกิ ด ผลกระทบที่เกิ ดประโยชน์ และสร้ างคุ ณค่ าต่ อสังคมจากการ
ดาเนินงานของโครงการ
๕. หลักฐาน เอกสาร ข้ อมูลที่แสดงถึงการได้ รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

61
๕๗

หมายเหตุ
๑. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของสถาบันก็ได้ ทั้งนี้ต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. คณะจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
๓. กรณีท่คี ณะดาเนินการร่วมกับสถาบัน จะต้ องรายงานไว้ ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการดาเนินงาน
ด้ วย โดยใช้ ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
๑. กรณีท่คี ณะมีการดาเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาข้ อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ ใช้ คะแนนเดียวกับสถาบัน
๒. กรณีท่คี ณะมีการดาเนินงานในประเด็นที่ต่างจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะด้ วย

ตัวบ่งชี้ ที่ ๕.๒.๓

ผลการชี้ นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นภายนอกสถาบัน
(สมศ.๑๘.๒)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการและผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาเลือกดาเนินการ ๒ เรื่อง จากประเด็นชี้นา หรือแก้ ปัญหาสังคมในด้ าน
ต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ความรักชาติ บารุงศาสนา เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้ างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล
เศรษฐกิจ การพร้ อมรับการเป็ นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้ อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่ มเฟื อย
การแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง สร้ างสังคมสันติสขุ ความปรองดอง ตลอดจนการน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้ เป็ นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง เป็ นต้ น (ทั้งนี้ประเด็นเรื่องที่ช้ ีนาหรือแก้ ปัญหาสังคมที่
สถาบันอุดมศึกษาเลือกดาเนินการต้ องผ่านการเห็นชอบจากสภาสถาบัน)
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้ าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๘๐
๓. มีประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อคนในชุมชน
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม
๕. ได้ รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
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เกณฑ์การให้คะแนน
๑
-

๒
ปฏิบัติได้
๑ ข้ อ

๓
ปฏิบัติได้
๒ ข้ อ

๔
ปฏิบัติได้
๓ ข้ อ

๕
ปฏิบัติได้
๔ - ๕ ข้ อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ ดาเนินงานที่มีประโยชน์ และสร้ างคุณค่าต่อสถาบัน โดยมี
บทบาทในการชี้นาหรือแก้ ปัญหาสังคมในด้ านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งความสาเร็จ
ของโครงการ
๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได้ ดาเนินงาน โดยมีบทบาท
ในการชี้นาหรือแก้ ปัญหาสังคมในด้ านต่างๆ
๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
๔. หลั ก ฐาน เอกสาร ข้ อ มู ล ที่แ สดงถึ ง การเกิ ด ผลกระทบที่เกิ ดประโยชน์ และสร้ างคุ ณค่ าต่ อสังคมจากการ
ดาเนินงานของโครงการ
๕. หลักฐาน เอกสาร ข้ อมูลที่แสดงถึงการได้ รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
หมายเหตุ
๑. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของสถาบันก็ได้ ทั้งนี้ต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. คณะจะดาเนินการแยกหรือดาเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
๓. กรณีท่คี ณะดาเนินการร่วมกับสถาบัน จะต้ องรายงานไว้ ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการดาเนินงาน
ด้ วย โดยใช้ ผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน
๑. กรณีท่คี ณะมีการดาเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาข้ อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ ใช้ คะแนนเดียวกับสถาบัน
๒. กรณีท่คี ณะมีการดาเนินงานในประเด็นที่ต่างจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะด้ วย
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องค์ประกอบที่ ๖ การทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทานุ บ ารุงศิ ลปะและวัฒนธรรมถือเป็ นพั น ธกิจสาคัญ ประการหนึ่ งของสถาบัน อุดมศึ กษาดังนั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้ องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้ านนี้ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเน้ นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ ากับพันธ
กิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ ื นฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้ างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ เป็ นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ท่ดี ีข้ นึ
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ ที่ ๖.๑
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. ๖.๑)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้ องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้ าง และการบริหารจัดการงานทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่นตามจุดเน้ นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๒. มีการบูรณาการงานด้ านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๓. มีการเผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการด้ านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
๔. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบู รณาการงานด้ านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๕. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้ านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๖. มีการกาหนดหรือสร้ างมาตรฐานคุณภาพด้ านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
ดาเนินการ ๑ ข้ อ ดาเนินการ ๒ ข้ อ

คะแนน ๓
ดาเนินการ ๓ ข้ อ

คะแนน ๔
คะแนน ๕
ดาเนินการ ๔ ข้ อ ดาเนินการ ๕-๖ ข้ อ
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๖.๑.๑

การส่งเสริมและสนับสนุ นด้านศิลปะและวัฒนธรรม(สมศ. ๑๐)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นตัวบ่ งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและ
สังคม เป็ นพั นธกิจหลั กประการหนึ่งที่สถาบันพึ งตระหนัก ที่จะต้ องให้ ความสาคัญในการส่งเสริ ม สนับสนุ น
เพื่อให้ สังคมในสถาบันอยู่ร่วมกันอย่า งมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็ นแบบอย่างที่น่าศรทธา และเป็ นที่
ยอมรั บของสังคม การส่งเสริ มสนับสนุ นจาต้ องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริ งใจได้ ต่อเนื่องที่ม่ันคงและ
ยั่งยืน โดยการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเป้ าหมายตามแผนประจาปี ไม่ต่ากว่าร้ อยละ ๘๐
๓. มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่างต่อเนื่อง
๔. เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก
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 อมรายละเอียดของโครงการหรือ
กิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้ าหมายความสาเร็จ
๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประดยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้ มาซึ่งข้ อมูลของการสรุปผลสาเร็จ เช่น ขั้นตอนและช่วง
ระยะเวลาการเก็บข้ อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วีการวิเคราะห์ผล เป็ นต้ น
๕. รายงาน รางวัลที่ได้ รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติ และนานาชาติ จากสถาบันหรือหน่วยงานที่
เป็ นที่ยอมรับ
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๖.๑.๒

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ๑๑)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ศิลปะและวั ฒนธรรม เกี่ยวข้ องกับความสุนทรี ย์และรสนิ ยม เกิดรู ปแบบวิ ถีชีวิตและ
สังคม โดยมีลักษณะที่เป็ นพลวัติ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จาเป็ นต้ องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนใน
การพัฒนา ให้ ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรั บ
รักษาและสร้ างให้ ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงามอย่างมีสนุ ทรีย์ท่มี ีรสนิยม
ประเด็นการพิจารณา
๑. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้ เกิดวัฒนธรรมที่ดี
๒. สิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทศั น์ให้ สวยงาม สอดคล้ องกับธรรมชาติ และเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
๔. การจัดให้ มีพ้ ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้ นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. หลั กฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรื อกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรี ยภาพด้ านศิ ลปะและวัฒนธรรม ที่
สถาบันดาเนินการในแต่ละปี การศึกษา
๒. โครงการหรื อกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กาหนดวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของความสาเร็จอย่ างเป็ น
รูปธรรม สามารถประเมินได้
๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม
๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้ มาซึ่งข้ อมูลของการสรุปผลสาเร็จ เช่น ขั้นตอนและ
ช่วงระยะเวลาการเก็บข้ อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์
ผล 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 มีการจัดแต่ งอาคาร สภาพแวดล้ อมอย่างเหมาะสม สอดคล้ องกับพื้ นที่แวดล้ อม
ไม่ส้ นิ เปลือง และไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อม
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องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาต้ องให้ ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้ าที่ในการกากับ
ดูแลการทางานของสถาบันให้ มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องบริหารจัดการด้ านต่างๆ ให้ มีคุณภาพ
เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้ อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
๕. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๖. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็ นเลิศ ๒๐๐๙-๒๐๑๐
๗. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๘. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๑
๙. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔

67๖๓

ตัวบ่งชี้ ที่ ๗.๑

ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. ๗.๑)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ปั จจัยสนับสนุ นที่สาคัญต่อการเจริญก้ าวหน้ าของสถาบันอุดมศึกษา คือสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็ นผู้นาที่ดี มีธรรมาภิบาล
รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้ าวหน้ า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิ ดโอกาสให้ ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ ปัญหา และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่
ถูกต้ อง จะทาให้ สถาบันเจริญรุดหน้ าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. สภาสถาบันปฏิบัติหน้ าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้ วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด
ล่วงหน้ า
๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้ อมูลสารสนเทศเป็ นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
๓. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
๔. ผู้บริหารสนับสนุนให้ บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้ อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม
๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้ สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
เต็มตามศักยภาพ
๖. ผู้บริหารบริหารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
๗. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็ นรูปธรรม
หมายเหตุ
หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้ อที่ ๖ นั้น ต้ องแสดงข้ อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้ วนทั้ง ๑๐ ประการ ตามนิยามศัพท์ท่รี ะบุไว้ ซึ่งสอดคล้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ของ สมศ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ หรือ ๓ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๖ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๗ ข้ อ
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๗.๑.๑

การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารสถาบัน (สมศ. ๑๓)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การประเมิ นผลตามหน้ าที่ และบทบาทของผู้ บริ หารในการบริ ห ารและการจั ด การให้
บรรลุผลสาเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปี ของสถาบันอุดมศึกษา จะมุ่งเน้ นการประเมิน
คุ ณภาพของการบริ หารงานตามนโยบายของสภาสถาบั นอุ ดมศึ กษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบั ติการประจ าปี
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรื อทบทวนนโยบายการก ากับดู แลสถาบั นอุ ดมศึ กษา
รวมทั้ ง ทบทวนกรอบทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามหน้ า ที่ แ ละบทบาทของผู้ บ ริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษา
๒. เอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดาเนินการตามระบบการกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
เอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้ เห็นว่าผู้บริหารสถาบันได้ กาหนดให้ มีกระบวนการ
ที่เป็ นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้ เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่ าผู้บริหารสถาบันมีการติดตามผลการดาเนินงานสาคัญ เช่น ระบบใน
ด้ านนโยบายและแผน ด้ านการบริ หารงานบุคล ด้ านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดาเนินงานตาม
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็ นมติสภาสถาบัน
๔. เอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงนโยบายของสถาบั นที่กาหนดให้ มีระบบการประเมินผู้บริ หาร โดย
คณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งและมีการดาเนินงานตามระบบนั้น
๕. รายงานการสั ง เคราะห์ ม ติ ห รื อ นโยบาย รวมทั้ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร
สถาบันอุดมศึกษา
หมายเหตุ ระดับสถาบัน ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี
ระดับคณะ
ผู้ บ ริ หาร หมายถึง คณบดีหรื อผู้ บ ริ หารของหน่ ว ยงานที่เ ทียบเท่า คณะที่มีก าร
จัดการเรียนการสอน
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๗.๒

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ (สกอ. ๗.๒)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานการอุดมศึ กษาข้ อที่ ๓ กาหนดให้ สถาบันมีการสร้ า งและพั ฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้ องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้ท่มี ีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้ เป็ นระบบ เพื่อให้
ทุกคนในสถาบันสามารถเข้ าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ร้ ู รวมทั้งปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้ สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ใน
สถาบัน ประกอบด้ วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้ าถึงข้ อมูล และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ท้งั ภายในและภายนอกสถาบัน การสร้ างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน
การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความรู้ในสถาบันให้ ดีย่งิ ขึ้น
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้ าหมายของการจัดการความรู้ท่สี อดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่าง
น้ อยครอบคลุมพันธกิจด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจัย
๒. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้ านการผลิตบัณฑิตและด้ านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ท่กี าหนดในข้ อ ๑
๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacitknowledge) เพื่อค้ นหา
แนวปฏิบัติท่ดี ีตามประเด็นความรู้ท่กี าหนดในข้ อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่กาหนด
๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่กี าหนดในข้ อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ นื ๆ ที่เป็ น
แนวปฏิบั ติท่ีดีม าพั ฒ นาและจั ดเก็บ อย่ า งเป็ นระบบโดยเผยแพร่ อ อกมาเป็ นลายลั ก ษณ์ อัก ษร (explicit
knowledge)
๕. มีการนาความรู้ท่ไี ด้ จากการจัดการความรู้ในปี การศึกษาปั จจุ บันหรื อปี การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacitknowledge) ที่เป็ นแนว
ปฏิบัติท่ดี ีมาปรับใช้ ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้ อ
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๗.๓

ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. ๗.๓)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันควรมีการพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ หารและการตัดสินใจที่สอดรั บกับ
นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้ เป็ นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ทั้งภายในและภายนอก เป็ นระบบที่ใช้ งานได้ ท้งั เพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุก
ระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้ านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน
ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้ องมีความสะดวกในการใช้ งานโดยประเมิน
จากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
๒. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้ อยต้ องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ ในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพ
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ
๔. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
๕. มีการส่งข้ อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ องตามที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้ อ
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๗.๔

ระบบบริหารความเสีย่ ง (สกอ ๗.๔)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ : เพื่ อให้ สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริ หารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปั จจัย
กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็ นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน
เช่น ชื่อเสียง และการฟ้ องร้ องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ
ความคุ้มค่า) เพื่อให้ ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรั บ
และควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้ องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้ าและโอกาสในการเกิ ด
เพื่อป้ องกันหรื อบรรเทาความรุนแรงของปั ญหา รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ ม่ันใจว่ า
ระบบงานต่าง ๆ มีความพร้ อมใช้ งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
บรรลุเป้ าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็ นสาคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทางานบริ หารความเสี่ยง โดยมีผ้ ู บริ หารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็ นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงอย่างน้ อย ๓ ด้ าน ตามบริบทของสถาบัน
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 โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้ จากการวิเคราะห์ในข้ อ ๒
๔. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
๕. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้ อยปี
ละ ๑ ครั้ง
๖. มีการนาผลการประเมิน และข้ อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
รอบปี ถัดไป
หมายเหตุ
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ ๐ หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปี การประเมิน
ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อ
ความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่ องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับ
ความเสี่ยง หรือปัจจัยที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
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ตัวอย่างความเสีย่ งร้ายแรงทีใ่ ห้ผลประเมินเป็ นศูนย์ (๐) คะแนน เช่น
๑. มีการเสียชีวิตและถูกทาร้ ายร่ างกายหรือจิตใจอย่ างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากรภายในสถาบัน
ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้ องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ดังกล่ าวได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการ
ความเสื่ยงหรือไม่พบความพยามยามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว
๒. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรื อมีภาพลักษณ์ท่ไี ม่ดี อันเนื่องมาจากปั จจัยต่างๆ เช่น คณาจารย์
นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็ นข่าว
ปรากฎให้ เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็ นต้ น
๓. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้ านการเงินจนทาให้ ต้องปิ ดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลั ก สูตรระดับ อุ ดมศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษาได้ ส่งผลกระทบต่ อ
นักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้ อ หรือ ๔ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๖ ข้ อ

**หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้ คะแนนการประเมินเป็ นศูยย์ (๐) แล้ ว สถาบันก็จะได้ คะแนนการประเมินเป็ นศูนย์
(๐) ด้ วยเช่นกัน หากเห็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ ข้างต้ น
การไม่เข้าข่ายทีท่ าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็ นศูนย์ (๐) ได้ แก่
๑. สถาบั นมี การวิ เ คราะห์ และจั ดทาแผนบริ หารความเสี่ยงเชิ งป้ องกัน หรื อมีแ ผนรองรั บเพื่ อลดผลกระทบ
สาหรับความเสี่ยงที่ทาให้ เกิดเรื่องร้ ายแรงดังกล่าวไว้ ล่วงหน้ า และดาเนินการตามแผน
๒. เป็ นเหตุสดุ วิสยั อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้ องกัน) ของสถาบัน
๓. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้ อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ กาหนดไว้ ล่วงหน้ า
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องค์ประกอบที่ ๘

การเงินและงบประมาณ

หลักการ
การเงิ น และงบประมาณเป็ นสิ่งที่สาคั ญ อย่ า งหนึ่ งของสถาบั น อุดมศึ กษา ไม่ ว่า แหล่ งเงิน ทุ น ของ
สถาบันอุดมศึกษาจะได้ มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ ของ
สถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้ จากงานวิจัยบริการทาง
วิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้ องมีแผนการใช้ เงินที่สะท้ อนความต้ องการใช้ เงินเพื่อการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปี ของสถาบันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทาความเข้ าใจกับ
การวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้ จ่ายทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจานวนนักศึกษา ค่าใช้ จ่าย
ที่สถาบันใช้ สาหรั บการผลิตบัณฑิตต่อหัว จาแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ ท้งั หมดของสถาบันหลังจากหักงบ
(ค่าใช้ จ่าย) ดาเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้ อยละของ
งบประมาณที่ประหยัดได้ หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้ วน สิ่งเหล่านี้จะเป็ นการแสดงศักยภาพเชิง
การบริ หารจัดการด้ านการเงินของสถาบันที่เน้ นถึงความโปร่ งใส ความถูกต้ อง ใช้ เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุด
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. แผนพัฒนาด้ านการเงินระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. แผนปฏิบัติงานประจาปี ของสถาบัน
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๕. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสานักงบประมาณ
๖. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้

ตัวบ่งชี้ ที่ ๘.๑
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้ อง
มีแผนกลยุทธ์ทางด้ านการเงินซึ่งเป็ นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์
ของสถาบันให้ สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้ จ่ายของการดาเนินงาน ทั้งจากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ อ่นื ๆ ที่สถาบันได้ รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทารายงานทางการเงินอย่าง
เป็ นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้ องแสดง
รายละเอียดการใช้ จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้ สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันได้
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เกณฑ์มาตรฐาน :
๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้ านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้ เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๓. มีงบประมาณประจาปี ที่สอดคล้ องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
๔. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็ นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้ อยปี ละ ๒ ครั้ง
๕. มีการนาข้ อมูลทางการเงินไปใช้ ในการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้ าที่ตรวจ ติดตามการใช้ เงินให้ เป็ นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่สี ถาบันกาหนด
๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้ เงินให้ เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนาข้ อมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใช้ ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ แผนกลยุ ทธ์ทางการเงิ น เป็ นแผนระยะยาวที่ร ะบุ ท่ีมาและใช้ ไปของทรั พยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้ สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไป
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้ องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตาม
กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็ นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็ นความต้ องการ
เงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ ในการดาเนินการให้ กลยุทธ์น้ันบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้ เห็น
อย่างชั ดเจนถึงที่มาของเงินทุ นที่ต้องการใช้ ว่าสามารถจัดหาได้ จากแหล่ งเงินทุนใด เช่ น รายได้ ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือศษย์เก่า หรือสถาบันจะต้ องมีการระดมทุนด้ วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สิน
ทางปั ญญาเป็ นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้ วย เช่ น ต้ นทุ นต่อหน่ วยในการผลิต
บัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ หรือ๓ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๖ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๗ ข้ อ
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องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นปั จจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้ องครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข้ า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์ และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง
และมีก ระบวนการจั ดการความรู้ เพื่ อ ให้ เ กิดนวั ตกรรมด้ า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๓. กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๕. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Framework for Higher
Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

ตัวบ่งชี้ ที่ ๙.๑
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งสถาบันต้ องสร้ าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันให้ เป็ นไปตามนโยบาย
เป้ าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้ นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง มีการวัดผลสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพ
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่
เป็ นแบบอย่างที่ดี
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้ างจิตสานึกให้ เห็นว่าเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ ม่ันใจได้ ว่าสถาบันสามารถสร้ างผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไป :
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๒. มีการกาหนดนโยบายและให้ ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
๓. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
๔. มีการดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้ วน ประกอบด้ วย ๑) การควบคุม ติดตาม
การดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา
สถาบันและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็ นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้ วนตามที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online และ ๓) การนาผลการประเมินคุณภาพไป
ทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
๕. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้ มีการพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
การประเมินตามเกณฑ์ฯ ข้ อนี้ ต้ องไปพิจารณาการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี้ ตามร่ องรอยหลักฐานที่สอดคล้ องกับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ในเกณฑ์มาตรฐานข้ อ ๗ คือ
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้ อยปี ละ ๑ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้ บริหาร
และสภาสถาบันเพื่อพิจารณา จึงจะได้ คะแนน
๖. มีระบบสารสนเทศที่ให้ ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙ องค์ประกอบคุณภาพ
๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้ บัณฑิต และ
ผู้ใช้ บริการตามพันธกิจของสถาบัน
๘. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกจิ กรรมร่วมกัน
๙. มีแนวปฏิบัติท่ดี ีหรื องานวิจัยด้ านการประกันคุ ณภาพการศึกษาที่หน่ วยงานพั ฒนาขึ้น และเผยแพร่ ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
๑ ข้ อ
๒ หรือ๓ ข้ อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๔ หรือ ๕ หรือ ๖ ข้ อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๗ หรือ ๘ ข้ อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๙ ข้ อ
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ตัวบ่งชี้ ที่ ๙.๑.๑
ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ ๑๕)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ตามกฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ระบุไว้ ว่า
“...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษานัน้ อย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทัง้ เปิ ดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่ อสาธารณชน...” ทั้งนี้สถานศึกษาจะดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ท่สี านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้ นสังกัดกาหนด โดยจะเป็ นตัวบ่งชี้ท่เี น้ นด้ าน
ปัจจัยนาเข้ าและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้ นสังกัดนี้ จะเป็ นคะแนนที่สามารถ
สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดาเนินงานด้ านต่างๆของสถาบันอุดมศึกษาได้
ดังนั้นในการ
ประเมินตัวบ่งชี้น้ ีจะใช้ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้ นสังกัด โดยไม่ต้องทาการประเมินใหม่
วิธีการคานวณ
ใช้ ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้ นสังกัด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
คะแนนประเมินระบบประกันคุรภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้ นสังกัด
หมายเหตุ
๑. ใช้ คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน(ระบบ ๕ คะแนน)ระดับสถาบัน ตามที่หน่วยงานต้ นสังกัด
กาหนด 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
กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ ครบทุกตัวที่กาหนดใน
ระดับสถาบัน ให้ ใช้ คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้น้ันมาใช้ แทน

78

ภาคผนวก

๗๕
79

คาชี้ แจงในการนาตัวบ่งชี้ ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๑) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน จะต้ องใช้ ตัวบ่งชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมิน
๒) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่าและหน่ วยงานที่มีการเรียน
การสอนให้ พิจ ารณาตัวบ่ งชี้ ที่จ ะนาไปใช้ ให้ สอดคล้ องกับบริ บ ท โครงสร้ า ง และระบบการบริ หาร และปรั บ
ข้ อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้ สอดคล้ องกับระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน เช่น ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑
การประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของสถาบันอาจปรับเป็ นการประเมินกรรมการประจาหลักสูตรและผู้บริหาร
หลักสูตร เป็ นต้ น
๓) การประเมินทุกตัวบ่งชี้ เป็ นการประเมินในรอบปี การศึกษา ยกเว้ นตัวบ่ งชี้ท่ี ๑.๑ ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓ และ ตัว
บ่ งชี้ท่ี ๘.๑ สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปี งบประมาณก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นจะต้ องระบุให้ ชัดเจนและต้ อง
ประเมิน ในรอบปี งบประมาณอย่ า งต่ อ เนื่อ ง โดยใช้ พ.ศ.ของปี งบประมาณที่ตรงกับ ปี การศึ ก ษาที่ป ระเมิ น
สาหรับตัวบ่งชี้ของสมศ. ให้ ใช้ รอบปี ตามที่ สมศ. กาหนด
๔) อาจารย์ประจา หมายถึง ข้ าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสญ
ั ญาจ้ างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ปี การศึกษา ซึ่งมีหน้ าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัยประจา หมายถึง ข้ าราชการ หรื อพนักงาน หรื อบุคลากรที่มีสัญญาจ้ างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
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
นิยามศัพท์ทีใ่ ช้ในตัวบ่งชี้
กระบวนการเรี ย นรู ท้ ี่ เ น้น ผู เ้ รี ย นเป็ นส าคัญ หมายถึ ง การจั ด การศึ ก ษาที่ ถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย นส าคั ญ ที่สุ ด เป็ น
กระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้ นให้ ผ้ ูเรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการ
ฝึ กและปฏิบัติในสภาพจริ ง ของการทางาน มีการเชื่อมโยงสิ่ งที่เ รี ยนกับ สังคมและการประยุ ก ต์ ใช้ มี การจั ด
กิจกรรมและกระบวนการให้ ผ้ ูเรียนได้ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้ างสรรค์ ส่งิ ต่างๆ นอกจากนี้ต้อง
ส่งเสริมให้ ผ้ ู เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้ อนจากการที่นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทาโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้ อที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนาความรู้
และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น
๑) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
๒) การเรียนรู้เป็ นรายบุคคล (Individual Study)
๓) การเรียนรู้แบบสรรค์นิยม (Constructivism)
๔) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง (Self-Study)
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๕) การเรียนรู้จากการทางาน (Work-based Learning)
๖) การเรียนรู้ท่เี น้ นการวิจัยเพื่อสร้ างองค์ความรู้ (Research–based Learning)
๗) การเรียนรู้ท่ใี ช้ วิธสี รางผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)
การบู รณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรั พ ยากร การปฏิ บั ติ ก าร ผลลั พ ธ์ และการวิ เ คราะห์ เพื่ อ สนั บ สนุ น เป้ าประสงค์ ที่ ส าคั ญ ของสถาบั น
(organization-wide goal)การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็ นมากกว่ าความสอดคล้ องไปในแนวทางเดียวกัน
(alignment) ซึ่งการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการ มีความ
เชื่อมโยงกันเป็ นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่ผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ(Full paper) ได้ รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดย
มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้ วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ ทรงคุณวุฒิท่มี ีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้ าภาพอย่าง
น้ อยร้ อยละ ๒๕ และมีผ้ ูประเมินบทความที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้ าของบทความ
การเผยแพร่ ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบั บ สมบู ร ณ์ ( Full paper) ได้ รั บ การตีพิ มพ์ ในรายงานสืบ เนื่ องจากการประชุ ม
(Proceedings)
โดยมี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ท ารายงานฯ หรื อ คณะกรรมการจั ด ประชุ ม ประกอบด้ ว ย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้ อยร้ อยละ ๒๕ และมีผ้ ูประเมินบทความที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ
การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ ส ัง คม หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อ โครงการให้ บริ ก ารแก่ สั ง คมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็ นการให้ บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ ามาใช้ บริการ
การให้อานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้ อานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติแก่
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้ นหาคาตอบของปั ญหา หรื อการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ตลอดจนถึงการประดิษฐ์ คิดค้ นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้ นคว้ าหรื อทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้ อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็ นระบบ
งานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
(Journal) ที่มีช่ ือปรากฏอยู่ในฐานข้ อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่
ยอมรั บ โดยสานั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) ให้ เป็ นวารสารระดับ ชาติรวมทั้งการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
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งานวิ จั ย ที่ไ ด้ร ับ การตี พิม พ์ใ นระดับ นานาชาติ หมายถึ ง บทความจากผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลสากล เช่น ฐานข้ อมูล ISI Web of Science (Science Citation
Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้ อมูล Scopus
หรื อ ในฐานข้ อมู ล สากลอื่ น ๆ ที่ ย อมรั บ ในศาสตร์ น้ั น ๆ หรื อ วารสาร วิ ช าการที่ ย อมรั บ โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ เป็ นวารสารระดับนานาชาติ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่มวิชาทางศิลปะ
ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน ได้ แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) และ
วรรณศิลป์ (Literature) และตามการแบ่งกลุ่ม ISCED (International Standard Classification Eduction)
ได้ แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยเป็ นผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิด แนว
ทางการทดลอง เพื่อให้ เกิดผลงานในมิติใหม่ หรือเป็ นการพัฒนาจากแนวคิดการสร้ างสรรค์เดิม เพื่อเป็ น
ต้ นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ทางศิลปะงานสร้ างสรรค์ยังครอบคลุมไปถึงสิ่งประดิษฐ์ และงาน
ออกแบบตามสาขาศิลปะเฉพาะทางที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือ ผลงานวิชาการ
(ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้ นคว้ าที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็ นที่ยอมรับ
งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ในระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอผลงาน ศิลปะแขนงต่างๆ อาทิ ผลงานศิลปะ
ดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ ที่เป็ นผลงานวิชาการสู่สาธารณะหรื อกลุ่ มเป้ าหมาย โดยมีการจั ดการการนาเสนอใน
ระดับชาติอย่างเป็ นระบบและเป็ นวิ ธีการที่ยอมรั บในวงวิ ชาชีพ หรื อได้ รับการสนับสนุ นจากองค์กร สมาคมที่
เกี่ยวข้ องและมีช่ ือเสียงในระดับประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอผลงาน ศิลปะแขนงต่างๆอาทิผลงานศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ ฯลฯ ที่เป็ นผลงานวิชาการสู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีการจัดการการนาเสนอใน
ระดับนานาชาติอย่างเป็ นระบบและเป็ นวิธกี ารที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้ รับการสนับสนุ นจากองค์กร สมาคม
ที่เกี่ยวข้ องและมีช่ ือเสียงในระดับนานาชาติ
แหล่งเผยแพร่ที่มีคุณภาพ หมายถึง สถานที่สาหรั บการเผยแพร่ โดยการจัดนิทรรศการหรื อจัดการแสดงซึ่ง
เป็ นการนาเสนอผลงานจากงานสร้ างสรรค์ สู่สาธารณะหรือกลุ่ มเป้ าหมาย โดยประกอบด้ วยหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคุณภาพ ดังต่อไปนี้
๑. ต้ องเป็ นหอศิลป์ ระดับสถาบันการศึกษา
๒. หอศิลป์ ขององค์กรหรื อสมาคมจะต้ องเป็ นสถานที่จัดการแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมีคณะกรรมการ
บริหารจัดการหอศิลป์ เพื่อดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
๓. แหล่งเผยแพร่ ระดับนานาชาติต้องได้ รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรื อเป็ นโครงการ
ความร่วมมือทางศิลปะระหว่างประเทศ
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๔. มีคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองคัดเลือกงานศิลปะหรือการจัดแสดงผลงาน โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่สอดคล้ องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้ วย ศิลปิ นระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่
ได้ รับการยอมรับในวงวิชาการ
๕. ศิลปะที่ไม่ต้องการแสดงที่หอศิลป์ จะต้ องมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล โดยผลงานที่จัด
แสดงต้ องได้ รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการ หรือหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการดาเนินการอย่างเป็ น
ระบบและมีคุณภาพ ของการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การแสดงพื้นบ้ าน ดนตรี ดุริยางค์ศิลป์ และนาฏศิลป์
นอกสถานที่ (Street Performance) เป็ นต้ น
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นามาใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ท่ไี ด้ นามาใช้ ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ท่รี ะบุไว้ ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้ อง สามารถนาไปสู่การแก้ ปัญหา
ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ กับกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่าง
ชัดเจนถึงการนาไปใช้ จนก่อให้ เกิดประโยชน์ได้ จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือได้ การรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ประเภทของการใช้ ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ ที่สามารถนาไปสู่การแก้ ปัญหาได้ อย่างเป็ น
รูปธรรม มีดังนี้
๑. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆทีทา
ให้ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ ึน ได้ แก่การใช้ ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้ านการบริหารจัดการ
สาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้ านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้ านศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้ านวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้ น
๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนาไปประกอบเป็ นข้ อมู ล
การประกาศใช้ กฎหมาย หรือกาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เป็ นต้ น
๓. การใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิชย์ เช่ น งานวิ จัยหรื องานสร้ างสรรค์ท่ีนาไปสู่การพั ฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรื อ
ผลิตภัณฑ์ซ่ึงก่อให้ เกิดรายได้ หรือนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็ นต้ น
๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้ างสรรค์ ซึ่ งเป็ นการสร้ างคุ ณค่ าทางจิ ตใจ ยกระดั บจิ ตใจ ก่ อให้ เกิ ด
สุนทรียภาพ สร้ างความสุข เช่น งานศิลปะที่นาไปใช้ ในโรงพยาบาล ซึ่งได้ มีการศึกษาและการประเมินไว้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการรับรองการนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการนางานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็ นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้ อมทั้งระบุผลของการนางานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ไป
ใช้ ประโยชน์
ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รบั รองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตารา หรือหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
และได้ รับการรับรองคุณภาพแล้ ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการหรื อ
เทียบเท่า
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ผลงานทางวิ ชาการที่เป็ นบทความวิ ชาการ (Academic Papers) ตารา (Textbook) หรื อหนังสือ
(Books) ต้ องเป็ นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็ นระบบ มีข้อความรู้ท่สี ะท้ อนมุมมอง
แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ไี ด้ จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรื อ การวิจัย โดยจัดทาในรูปของบทความเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในสารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผ้ ูตรวจอ่าน
ตารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็ นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของ
รายวิชาหรือเป็ นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ท่เี กี่ยวข้ อง และ
สะท้อนให้ เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป โดย
ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักสูตรหรื อต้ องนามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทั้งนี้จะต้ องเป็ นเอกสารที่เรี ยบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่ม่ันคงและให้ ทศั นะของผู้เขียนที่
สร้ างเสริ มปั ญ ญาความคิ ด และสร้ างความแข็งแกร่ งทางวิ ชาการให้ แก่ สาขาวิ ชานั้ น ๆ และ/หรื อ สาขาวิ ช าที่
เกี่ยวเนื่อง
จรรยาบรรณนักวิจยั หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่ อให้ การดาเนินงานวิจัย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา ค้ นคว้ าให้
เป็ นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภมู ิของนักวิจัย ดังนี้
๑) นักวิจัยต้ องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
๒) นักวิจัยต้ องตระหนักถึงพันธกรณีในการทาวิจัยตามข้ อตกลงที่ทาไว้ กับหน่วยงานที่สนับสนุ นการวิจัยและต่อ
หน่วยงานที่ตนสังกัด
๓) นักวิจัยต้ องมีพ้ ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย
๔) นักวิจัยต้ องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็ นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
๕) นักวิจัยต้ องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ใี ช้ เป็ นตัวอย่างในการวิจัย
๖) นักวิจัยต้ องมีอสิ ระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย
๗) นักวิจัยพึงนาผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในทางที่ชอบ
๘) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่นื
๙) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น หมายถึง ประมวลความประพฤติท่อี าจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุ นพึ งปฏิบัติเพื่ อรั กษา ส่งเสริ มเกียรติ คุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย์ และบุ คลากรสายสนับสนุ น
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด โดยอาจใช้ กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณ
ที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้ องยึดมั่นในหลักการ ๖ ประการ คือ ๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้ อง ๒)
ซื่อสัตย์สจุ ริตและรับผิดชอบ ๓) ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ ๔) ปฏิบัติหน้ าที่โดย
ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็ นธรรม ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๖) ไม่ใช้ อานาจครอบงาผิดทานองค์ลองธรรมต่อ
นักศึกษา และต้ องครอบคลุมจรรยาบรรณ๑๐ ประการ คือ ๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง ๒) จรรยาบรรณต่ อ
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วิชาชีพ ๓) จรรยาบรรณต่ อการปฏิบัติงาน ๔) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน ๕) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
๖) จรรยาบรรณต่ อ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ๗) จรรยาบรรณต่ อ ผู้ ร่ ว มงาน ๘) จรรยาบรรณต่ อ นั ก ศึ ก ษาและ
ผู้รับบริการ ๙) จรรยาบรรณต่อประชาชน และ๑๐) จรรยาบรรณต่อสังคม
นักวิ จัย ประจ า หมายถึ ง ข้ า ราชการ หรื อ พนั กงาน หรื อ บุ ค ลากรที่มีสั ญ ญาจ้ า งกับ สถาบั น อุ ดมศึ ก ษาทั้ง ปี
การศึกษา ที่มีตาแหน่งเป็ นเจ้ าหน้ าที่วิจัยหรือนักวิจัย
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑ์จานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้
ระบบทวิภาค- สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน ๓๖ หน่วยกิตต่อปี การศึกษา
(๑๘ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
-ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทั้ ง โครงการปกติ แ ละโครงกา รภาคพิ เ ศษ :
ลงทะเบียน ๒๔ หน่วยกิต ต่อปี การศึกษา (๑๒ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ)
ระบบไตรภาค - สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน ๔๕ หน่วยกิตต่อปี การศึกษา
(๑๕ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)
- สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน ๓๐ หน่วยกิตต่อปี การศึกษา
(๑๐ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)

ขั้นตอนการคานวณค่า FTES มีดงั นี้
๑) คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่ างจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิ ดสอนทุกรายวิชาตลอดปี การศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้ วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสตู รการคานวณ ดังนี้
SCH = ∑ nici
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ I Ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
๒) คานวณค่า FTES โดยใช้ สตู รคานวณดังนี้
FTES =
SCH
จานวนหน่วยกิตต่อปี การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ
นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรี ยนในช่ วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้ มีการ
คานวณเป็ นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นการพิเศษ
นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได้ นับว่า
การสอนดังกล่าวเป็ นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กับการสอนของอาจารย์
เป็ นการพิเศษ
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แนวปฏิบตั ิทีด่ ี หมายถึง วิธปี ฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ที าให้ องค์การประสบความสาเร็จ หรือสู่ความเป็ น
เลิศตามเป้ าหมาย เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรื อขั้นตอนการปฏิบั ติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็ นเอกสาร เผยแพร่ ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆที่ได้ รับผลกระทบ หรืออาจได้ รับผลกระทบจาก
การด าเนิ น การและความส าเร็ จ ของสถาบั น ตั ว อย่ า งของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ส าคั ญ เช่ น นั ก ศึ ก ษา
ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงานคู่ความร่วมมือทั้ง ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ คณะกรรมการ
กากับดู แลสถาบั นในด้ านต่ างๆ ศิ ษย์เ ก่า นายจ้ าง สถาบั นการศึ กษาอื่นๆ องค์ก ารที่ทาหน้ าที่กากับ ดู แลกฎ
ระเบียบ องค์การที่ให้ เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กาหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้ องถิ่นและชุมชน
วิชาการหรือวิชาชีพ
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้ เวลา ๕ ปี เป็ นแผนที่กาหนดทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้ วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุก ภารกิจของสถาบัน มีการกาหนดตัว
บ่งชี้ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้ าหมายของตัวบ่ งชี้เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
กลยุทธ์ โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนปฏิบตั ิการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน ๑ ปี เป็ นแผนที่ถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฎิบัติ เพื่อให้ เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้ วย โครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะต้ องดาเนินการในปี นั้น ๆ เพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จของโครงการ
หรื อ กิ จ กรรม ค่ า เป้ าหมายของตั ว บ่ ง ชี้ เหล่ า นั้ น รวมทั้ง มี ก ารระบุ ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก หรื อ หั ว หน้ าโครงการ
งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้ องทาอะไร้ บ้างเพื่อให้ ได้ ผลออกมาตามที่
ต้ อ งการ ขั้ น ตอนการปฏิบั ติ ง านจะต้ อ งปรากฏให้ ท ราบโดยทั่ว กั น ไม่ ว่ า จะอยู่ ในรู ป ของเอกสารหรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธกี ารอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้ วย ปัจจัยนาเข้ า กระบวนการ ผลผลิตและ
ข้ อมูลป้ อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์ การ
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็ นผู้ดาเนินงาน
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทาหน้ าที่ในการรวบรวมข้ อมูลเข้ ามาทาการประมวลผลรวมทั้งการวิเคราะห์
เพื่อจัดทาเป็ นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และนาส่งไปยังผู้ท่มี ีสิทธิได้ รับสารสนเทศเพื่ อใช้ ในการปฏิบัติงาน
การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิ วเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็ นเครื่องมือสนับสนุ นการทางานของ
ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์ การมีหลายประเภทในแต่ ละประเภทมีได้ หลายระบบ ทั้งนี้ เพื่ อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้ านในการทางานที่แตกต่างกันออกไป
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วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรั บโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ให้ เป็ นวารสารระดับชาติ และมีช่ ือปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่ โดยสานักงานฯ หรือวารสารวิชาการ
ที่มีช่ ือปรากฏอยู่ในฐานข้ อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้ อมูลสากล เช่น ฐานข้ อมูล Web
of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation
Index) หรื อ ฐานข้ อ มู ล Scopus หรื อ ในฐานข้ อ มู ล สากลอื่น ๆ ที่เ ป็ นที่ย อมรั บ ในศาสตร์ น้ั น ๆ หรื อ
วารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ เป็ นวารสารระดับนานาชาติ และ
มีช่ ือปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยสานักงานฯ
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติท้งั ภาครัฐและเอกชน
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้ เป็ นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ ได้ ท้งั ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่
ใช้ ในการบริ หารงานนี้มีความหมายอย่างกว้ างขวาง กล่ าวคือ หาได้ มีความหมายเพี ยงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่ รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรมและความถูกต้ อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญ ญูชนพึ งมีและพึ ง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็ นต้ น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามาปรับใช้
ในภาครัฐมี ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้
๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้ รับงบประมาณมาดาเนิน การ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรื อ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สุข
ต่อ ประชาชนโดยการปฏิ บั ติร าชการจะต้ อ งมีทิศ ทางยุ ทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ ท่ีชัดเจน มี กระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็ นมาตรฐาน มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็ นระบบ
๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีท่มี ีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้ องค์การสามารถใช้ ทรัพยากร
ทั้งด้ านต้ นทุน แรงงานและระยะเวลาให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม
๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้ บริ การที่สามารถดาเนินการได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด และสร้ างความเชื่อมั่น ความไว้ วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้ องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่และผลงานต่อ
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการ
แสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปั ญหาสาธารณะ
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๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้ เมื่อมีข้อสงสัยและ
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ ามตามกฎหมายได้ อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ ทุกขั้นตอนในการ
ดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม
มีโอกาสได้ เข้ าร่ วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้ าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่ วมเสนอปั ญหาหรื อประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้ อง ร่ วมคิดแนวทาง ร่ วมการแก้ ไขปั ญหา ร่ วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่ วมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
๗) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรั พยากร และภารกิจ
จากส่วนราชการส่วนกลางให้ แก่หน่ วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้ องถิ่น) และภาคประชาชน
ดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึง การมอบอานาจและความรั บผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ดาเนินการให้ แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้ นการสร้ างความพึงพอใจในการให้ บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่ วน
เสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้ อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับในการบริหารราชการ
ด้ วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
๙) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้ รับการปฏิบัติและได้ รับบริการอย่างเท่ าเทียมกัน โดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้ าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึ กอบรม และอื่นๆ
๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้ อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นข้ อตกลงที่เกิดจากการใช้ กระบวนการเพื่อหาข้ อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้ รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ มที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงซึ่ งต้ องไม่มีข้อคัดค้ านที่ยุติไม่ได้ ในประเด็นที่สาคัญ โดย
ฉันทามติไม่จาเป็ นต้ องหมายความว่าเป็ นความเห็นพ้ องโดยเอกฉันท์
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ท้งั หมดที่ผ้ ูเรี ยนต้ องศึกษาเพื่ อให้ ได้ รับการรับรอง
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่กาหนดตามกฎหมาย
อาจารย์ประจา หมายถึง ข้ าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้ างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี การศึกษา
ซึ่งมีหน้ าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ พื้ นฐาน หมายถึง ตั วบ่ งชี้ ท่ีประเมินภายใต้ ภารกิจของสถาศึ กษา โดยกาหนดตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินบนพื้ นฐานที่ทุกสถานศึกษา ต้ องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์หรือผลกระทบได้ ดี และมีความ
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็ นตัวบ่ งชี้ท่พี ั ฒนามาจากรอบแรกและรอบสอง ประกอบด้ วย ๑๕
ตัวบ่งชี้ ทั้งตัวบ่งชี้ท่ี ๑ ถึง ๑๑ เป็ นตัวบ่งชี้ตามพันธิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
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ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ท่ปี ระเมินผลผลิตตามปรั ชญา ปณิธาน พั นธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสาเร็จตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา
โดยได้ รับการอนุมัติจากสภาสถาบันและต้ นสังกัด ประกอบด้ วยตัวบ่งชี้ท่ี ๑๖ และ ๑๗
ตัวบ่งชี้ มาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่ งชี้ท่ปี ระเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเป็ นผู้กาหนด
แนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้ องกันและแก้ ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา
และปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมีเป้ าหมายที่แสดงถึงความเป็ นผู้ช้ ีนาสังคมและแก้ ปัญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษา
ในการชี้นาเรื่องต่างๆ เช่น การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ความรักชาติ การบารุงศาสนา
และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยมและ จิตสาธารณะ ความคิดสร้ างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้ อมรับการเป็ นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้ อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด
ความฟุ่ มเฟื อย การแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง สร้ างสังคมสันติสุข และความปรองดอง ตลอดจนการน้ อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้ เป็ นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ฯลฯ (เลือกดาเนินการ ๒ เรื่อง) ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
คือ ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๘
การนับจานวนบทความจากผลงานวิจยั หรือผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ บทความจากผลงานวิจัย
ที่ได้ รับการตีพิมพ์ท่สี ามารถนามานับได้ มีเฉพาะ Article หรือ Conference หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความ
จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนามานับได้ เฉพาะที่เป็ นบทความ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น
ทั้งนี้ให้ นับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ หรื อผลงานสร้ างสรรค์ท่ีเผยแพร่ ของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจาทั้งหมด (นับรวมของผู้ลาศึกษาต่อ) ตามปี ปฏิทนิ ในกรณีท่บี ทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือ
ผลงานสร้ างสรรค์ท่ีเผยแพร่ เ ป็ นผลงานเดิมแต่ นาไปตีพิมพ์ หรื อ เผยแพร่ มากกว่ า ๑ ครั้ ง ให้ นับได้ เพี ยง ๑
ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้ างสรรค์ได้ ตีพิมพ์/ดาเนินการไปแล้ ว หรือได้ รับ
ตอบรับอย่างเป็ นทางการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่แล้ วเท่านั้น
การนับจานวนผลงานวิ จัยหรื อผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปประโยชน์ ให้ นั บ จากวั น ที่น าผลงานวิ จั ยหรื องาน
สร้ างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา (นับรวมของผู้ลาศึกษาต่อ) มาใช้ และเกิดผลอย่างชัดเจน ตามปี
ปฏิทิน ในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์มีการนาไปใช้ ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้ นับการใช้ ประโยชน์ได้
เพียงครั้งเดียว ยกเว้ นกรณีท่มี ีการใช้ ประโยชน์ท่แี ตกต่างกันอย่างชัดเจนตามมิติของการใช้ ประโยชน์ท่ไี ม่ซา้ กัน
การนับจานวนผลงานทางวิชาการทีร่ บั รองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา (นับรวมของผู้ลา
ศึ ก ษาต่ อ ) โดยเป็ นผลงานที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาให้ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นรู ป แบบของบทความวิ ช าการใน
วารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือตาราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้ นฉบับจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ ในกรณีท่มี ีการตีพิมพ์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้ นับการตีพิมพ์เพียงครั้ง
เดียวต่องานวิชาการ ๑ เล่ม ไม่นับซา้ กรณีท่ไี ด้ รับการตีพิมพ์หลายครั้ง หรืออยู่ระหว่างกระบวนการตีพิมพ์
ตัวบ่งชี้ ด้านคุณภาพบัณฑิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและจานวน
ตรงตามแผนการรับนักศึกษา สอดคล้ องกับเป้ าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และสถาบันผลิตบัณฑิตได้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งด้ านคุณธรรม จริยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา
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ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งได้ ตามคุณลักษณะที่เป็ นจุ ดเน้ นของสถาบัน กล่าวคือ
เป็ นผู้ใช้ ภาษาได้ ดี ถูกต้ อง ประพฤติดี มีกริ ยามารยาทดี มีรสนิยมดี คิดตรึ กตรองได้ ถ่องแท้ เจริ ญงอกงาม
เพราะความใฝ่ รู้และสามารถแปลความคิดเป็ นการกระทาได้ สาเร็จ เป็ นผู้เรืองปั ญญา มีความสามารถในการ
เรียนรู้ มีทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง มีทักษะในการวิจัย มีจิตสานึกและภูมิ
ธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลกตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ
ตัวบ่งชี้ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินงานตามพันธกิจด้ านการ
วิ จั ย อย่ า งมี คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง มี จุ ด เน้ น เฉพาะโดยมี ก ารด าเนิ น การตามนโยบาย แผนงาน
งบประมาณ มีก ารบริ ห ารและการจั ด การเพื่ อ ส่ง เสริ ม และสนั บ สนุ น คณาจารย์ นั ก วิ จั ย และบุ คลากรให้ มี
สมรรถนะในการท าวิ จั ย ส่ ง เสริ ม และสร้ างเครื อ ข่ า ยการท าวิ จั ย กับ หน่ ว ยงานภายนอกสถาบั น เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานสร้ างสรรค์ท่มี ีคุณภาพ เป็ นนวัตกรรมที่นาไปสู่การสร้ างและพัฒนาบัณฑิตที่
เรืองปัญญา มีคุณธรรมและความเชี่ยวชาญสูง การสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ใหม่และ
ขยายพรหมแดนของความรู้และทรัพย์สนิ ทางปัญญาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในงานได้ จริง ทั้งการใช้ ประโยชน์
เชิงวิชาการ การใช้ ประโยชน์เชิงสาธารณะ การใช้ ประโยชน์เชิงนโยบาย และการใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ถ้ าสถาบันอุดมศึกษาต้ องสร้ างความเข้ มข้ นเชิงวิชาการ สร้ างผลงานที่มีคุณภาพสูง และสร้ างการยอมรับ
ในแวดวงวิชาการ ดังนั้นจึงควรเป็ นงานวิจัยเชิงวิชาการ สามารถนาผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติได้ หากเป็ นงานวิจัยและพัฒนาก็ต้องเป็ นงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ ประโยชน์ได้ ตามความต้ องการ
ของผู้ใช้ จริง รวมทั้งนักวิจัยสามารถเรี ยนรู้ส่งิ ใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้ ความรู้ในการพัฒนา เป็ นการเรียนรู้ท่สี ่งั สม
และถ่ายทอดไปสู่ผ้ ูอ่นื ได้ ประเด็นสาคัญก็คือไม่ว่างานวิจัยพื้นฐานหรืองานวิจัยประยุกต์กต็ ้ องเป็ นงานวิจัยแท้
คือการมีผลเป็ นการเรียนรู้ สั่งสมองค์ความรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้น้ันๆ ได้ ผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์เป็ น
ปัจจัยสาคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทย สนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประเทศสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมความรู้ และสังคมแห่งภูมิปัญญา อันก่อให้ เกิด
วัฒนธรรมการเรียนรู้และใฝ่ รู้ตลอดชีวิต และวัฒนธรรมการใช้ ความรู้ในการกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการ
พัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ตัวบ่งชี้ ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีการให้ บริการวิชาการที่ครอบคลุม
กลุ่มเป้ าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งอาจให้ บริการโดยการใช้ ทรัพยากรของสถาบัน
หรือใช้ ทรัพยากรร่ วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ อาทิ การให้ คาปรึกษา การศึกษา
วิจัยค้ นคว้ า เพื่อแสวงหาคาตอบให้ กบั สังคม การฝึ กอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ การจัดให้ มีการศึกษาต่อเนื่อง
บริการศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป การให้ บริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการให้ บริการแบบให้ เปล่า
ด้ วยสานึกความรั บผิดชอบของความเป็ นสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็ นที่พ่ึงของสังคม หรื อเป็ นการให้ บริการ
เชิงพาณิชย์ท่ใี ห้ ผลตอบแทนเป็ นรายได้ หรือเป็ นข้ อมูลย้ อนกลับมาพั ฒนาและปรั บปรุงเพื่อให้ เกิดองค์ความรู้
ใหม่ การให้ บริ การทางวิ ชาการโดยการถ่ ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ท่เี ป็ นประโยชน์ เป็ นที่พ่ึ งและ
แหล่ งอ้ างอิงทางวิชาการ เสนอแนะทางที่เหมาะสม สอดคล้ อง อันก่อให้ เกิด ความมั่นคง ความเข้ มแข็ง และ
การพั ฒนาที่ย่ังยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมการมีบทบาททางวิชาการ
และวิชาชีพในการตอบสนอง ชี้นา และเตือนสติสังคมของสถาบันอุดมศึกษาโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อ
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สาธารณะ
ตัวบ่งชี้ ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติท้งั ในระดับบุคคลและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในบทบาทเป็ นหน่วยส่งเสริมวัฒนธรรม
โดยเฉพาะในการส่งเสริ มและสนั บสนุ นให้ ศิ ลปะและวัฒนธรรมเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการเรี ยนการสอน
โดยตรงหรือโดยอ้ อม เพื่อให้ นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันได้ รับการปลูกฝังให้ มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า
เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนาไปใช้ เป็ นเครื่องจรรโลงความดีงาม
ในการดารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา และเรียนรู้วิธกี ารจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึง
ปรารถนาได้ สถาบันมีการกากับดูแลและส่งเสริมการดาเนินงานด้ านนี้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของแผนยุทศาสตร์การดาเนินงานด้ านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริ หารและการ
จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการถ่ ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ เพื่ อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์และพั นธกิจที่กาหนดไว้ โดยมีสภาสถาบั นทาหน้ าที่กากับดูแลนโยบาย การดาเนินงานตามแผน
การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้ นักศึกษา และบุคลากรทุก
คน รวมทั้งกากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และ
กฎหมายที่กาหนด มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
ทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบัน และภายนอกสถาบันภายใต้ หลักธรรมาภิบาลที่ประกอบด้ วยหลักนิติธรรม
คือ หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักความชอบธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม
หลักการตรวจสอบได้ และหลักความคุ้มค่า
การพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องแสดงความมีมาตรฐานและคุณภาพ
ด้ วยการเป็ นประชาคมแห่งการสร้ างความรู้ และองค์การแห่งการเรี ยนรู้ท่มี ีขีดความสามารถในการค้ นคว้ าวิจัย
สร้ างความรู้ใหม่ท้ังเพื่ อพั ฒนาสังคมและพั ฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อุดมศึกษาไทยยังต้ องแสดงความเป็ น
อุ ดมศึ ก ษามหาชนที่มี คุณ ภาพ นอกจากนี้ อุ ดมศึ ก ษาไทยต้ อ งมี ค วามเป็ นเลิ ศ ที่ใช้ ก ารได้ ในสั งคมแห่ ง การ
ตรวจสอบอย่ า งเข้ ม ข้ น เพื่ อ การพั ฒ นามาตรฐานและคุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง จะน าอุ ด มศึ ก ษาไทยไปสู่
อุดมศึกษาสากลบนถนนนานาชาติ ดังนั้นการประกันคุณภาพอุดมศึกษาจึงเป็ นการประกันคุณภาพเพื่อความรู้สู่
ความเป็ นเลิศ และการประกันคุณภาพเพื่อผู้เรียน หัวใจของระบบการประกันคุณภาพที่ดีคือ การใช้ ระบบและ
กระบวนการประกันคุณภาพในการสร้ างประชาคมที่มีวัฒนธรรมในการเรี ยนรู้ และตรวจสอบการทางานของ
ตนเองเพื่ อ ผู้ อ่ ืน อยู่ เ สมอ ซึ่ งจะน าไปสู่ก ารเป็ นองค์ ก ารแห่ งการเรี ยนรู้ ท่ีเ ป็ นพลวั ต เปลี่ ยนแปลงได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เผยแพร่ ข่าวสารทั่วทั้งสถาบัน พร้ อมกับการมีการกาหนดมาตรฐานการทางานทุกด้ านแบบมือ
อาชี พที่สามารถตรวจสอบการทางานได้ ทุกขั้นตอน มีกลไกรั บฟั งผู้ มีส่ว นได้ ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
สถาบั น เพื่ อ น าข้ อ คิดความเห็น จากทุ ก ฝ่ ายที่มีส่ว นร่ ว มมาใช้ ในการก ากับ แนวทางการประกัน คุ ณ ภาพของ
สถาบัน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาพึงมีอสิ ระและเสรีภาพทางวิชาการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่
เหมาะสมของตนเอง และในขณะเดียวกันก็พึงให้ อสิ ระแก่หน่วยงานภายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตาม
เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละหน่วยงานด้ วย
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ระบบประกันคุณภาพภายในโดยทั่วไป ประกอบด้ วย ๑) ระบบการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งประกอบด้ วยการ
กาหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพื่อคุณภาพและการจัดการกระบวนการและการ
ควบคุมคุณภาพ ๒) ระบบการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อเร่งรัดให้ การดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายตามมาตรฐาน
คุณภาพที่กาหนด และ๓) ระบบการประเมินภายในและกระบวนการปรั บปรุงคุณภาพ การประกันคุณภาพ
ภายในเป็ นหน้ าที่ของสถาบันในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยให้ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียและชุมชนเข้ า
มามีส่วนร่ วมและการสนับสนุ นจากต้ นสังกัด ทั้งนี้ การประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่ องและสามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกได้
ตัวบ่งชี้ มาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งชี้ท่ปี ระเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเป็ นผู้
ก าหนดแนวทางพั ฒ นาเพื่ อ ร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คมตามนโยบายของรั ฐ หรื อ ของประเทศ ซึ่ ง สามารถ
ปรั บ เปลี่ ยนตามกาลเวลาและปั ญ หาสังคมที่เ ปลี่ ยนไป โดยมีเ ป้ าหมายที่แ สดงถึงความเป็ นผู้ ช้ ี น าสังคมและ
แก้ ปัญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นาเรื่องต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ โครงการรักชาติ การบารุงศาสนาและ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยมและจิตสาธารณะ
ความคิดสร้ างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้ อมรับการเป็ นสมาชิกสังคม
อาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้ อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่ มเฟื อย การแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง สร้ างสังคมสันติสุข
และความปรองดอง ตลอดจนน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ เป็ นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ฯลฯ
นิยามกลุ่มสถาบัน
กระทรวงศึกษาธิการได้ มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี ๒๕๕๑
กาหนดประเภทหรือ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็ น ๔ กลุ่ม คือ
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้ นการผลิตบัณฑิตระดับต่ากว่าปริญญาตรี จัดฝึ ก อบรม
สนองตอบความต้ องการของท้ องถิ่น เพื่อเตรียมกาลังคนที่มีความรู้เข้ าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน สถาบัน
สนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตรเป็ นแหล่งเรียนรู้ท่สี ่งเสริมให้
ประชาชนได้ มโี อกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะนาไปสู่ความเข้ มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ย่งั ยืน
กลุ่ม ข สถาบันทีเ่ น้นระดับปริญญาตรี หมายถึง สถาบันที่เน้ นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพื่อให้ ได้ บัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถเป็ นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมี
บทบาทในการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั หน่วยงานธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดารงชีพสถาบัน
อาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาโท
กลุ่ม

ค สถาบันเฉพาะทาง หมายถึง สถาบันที่เน้ นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้ง
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง
สถาบันอาจเน้ นการทาวิทยานิพนธ์ หรือการวิจัย หรือเน้ นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้ นทั้งสองด้ าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการ
ผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจาแนกได้ เป็ น ๒ ลักษณะคือ ลักษณะที่ ๑ เป็ น
สถาบันที่เน้ นระดับบัณฑิตศึกษาและลักษณะที่ ๒ เป็ นสถาบันที่เน้ นระดับปริญญาตรี
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ง สถาบันทีเ่ น้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
หมายความถึง สถาบันที่เน้ นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้ นการทา
วิทยานิพนธ์ และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้ นการผลิตบัณฑิตที่เป็ นผู้นาทางความคิด
ของประเทศสถาบันมีศักยภาพ
ในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้ อยู่ในแนวหน้ าระดับสากล มุ่งสร้ างองค์
ความรู้ทฤษฎี และข้ อค้ นพบใหม่ทางวิชาการ
สาหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ๒ เป็ นสถาบันทีเน้นระดับปริญญาตรี เพื่อให้ การประกัน
คุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์
จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในซึ่ง
สามารถแยกได้ เป็ น ๔ ขั้นตอนตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ P-D-C-A คือ การวางแผน (plan) การ
ดาเนินงานและเก็บข้ อมูลและเก็บข้ อมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง
(act) โดยมีรายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปี การศึกษาโดยนาผลการประเมินปี ก่อนหน้ านี้มาใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการวางแผนด้ วย กรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมิน
จะต้ องมีการประกาศให้ ทุกหน่วยงานในสถาบันได้ รับทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อนเริ่มปี การศึกษา เพราะ
ต้ องเก็บข้ อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน
D = ดาเนินงานและเก็บข้ อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปี การศึกษา คือเดือนที่ ๑ – เดือนที่ ๑๒ ของ
ปี การศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปี ถัดไป)
C = ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน ระหว่างเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม ของปี การศึกษาถัดไป
A
= วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารของสถาบัน
อุดมศึกษานาข้ อเสนอแนะ และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุง
การดาเนินงาน
(รวมทั้งข้ อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย)
มาทาแผนปฏิบัติการประจาปี และเสนอตั้ง
งบประมาณปี ถัดไป หรือจัดทาโครงการพัฒนา และเสนอใช้ งบประมาณกลางปี หรืองบประมาณพิเศษก็ได้ การ
กาหนดตัวบ่งชี้สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบนี้ จาแนกเป็ น ๒ ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ
และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้
๑) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็ นข้ อๆกาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็ น ๕ ระดับมีคะแนน
ตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ การประเมินจะนับจานวนข้ อและระบุว่าผลการดาเนินงานได้ ก่ขี ้ อ ได้ คะแนนเท่าใด กรณีท่ไี ม่
ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ ถือว่าได้ ๐ คะแนน
๒) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้ อยละหรือค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การประเมินเป็ นคะแนนระหว่าง ๑ ถึง ๕
โดยเป็ นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้ อยละหรือ
ค่าเฉลี่ย) เป็ นคะแนนทาโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกาหนดค่าบ่งชี้กาหนดค่าร้ อยละ
หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็ นคะแนน ๕ ไว้ ตัวอย่างเช่น
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ตัวอย่างที่ ๑ กาหนดร้ อยละ ๑๐๐ เป็ นคะแนน ๕ ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ ร้อยละ ๗๕.๕๑
คะแนนที่ได้ = ๗๕.๕๑ x ๕
๑๐๐
= ๓.๗๘
ตัวอย่างที่ ๒ กาหนดร้ อยละ ๘๕ เป็ นคะแนน ๕ ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ ร้อยละ ๓๔.๖๒
คะแนนที่ได้ = ๓๔.๖๒ x ๕
๑๐๐
= ๒.๐๔

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

เป็ นคะแนน สรุปได้ ดังนี้
๑) ผลการดาเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้ อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้ เป็ นคะแนน ๕ จะได้ คะแนน ๕
๒) ผลการดาเนินงานที่ต่ากว่าค่าร้ อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้ เป็ นคะแนน ๕ คานวณคะแนนที่ได้ ดังนี้
คะแนนที่ได้ =
ค่าร้ อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้ จากการดาเนินการ x ๕
ค่าร้ อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม ๕ ของตัวบ่งชี้น้ัน ๆ
ข้อปฏิบต
ั ิ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

๙๐94
ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตั ว บ่ ง ชี้ เป็ น

๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณี ท่ีไม่ ดาเนิ น การใดๆ หรื อ
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
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