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1.1 ข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใตพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยยึดถือการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาดังนี้

การควบคุมคณุภาพ
(Quality Control)

การตรวจสอบคณุภาพ
(Quality  Audit)

การประเมินคณุภาพ
(Quality  Assessment)

- พัฒนาการควบคุมการ
ปฏิบัติงานใหเกิดคุณภาพ
โดยกําหนดนโยบาย เกณฑ
มาตรฐานตัวช้ีวัดของ

1.ปจจัยนําเขา
(Input)
2.กระบวนการผลติ
(Process)
3.ผลผลิต/ผลลัพธ
(Output/Outcome)

- พัฒนาระบบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยตนเองและรายงาน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  ต า ม เ ก ณ ฑ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัดโดย
- จัดกระบวนการตรวจสอบภายใน
เพ่ือใหการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัด
- การตรวจสอบการปฏิบัติจาก
ภายนอก
- ตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน

- พัฒนาระบบการประเมินผลภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัยและสนับสนุน
สงเสริมใหคุณภาพการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยโดย

* การประเมินคุณภาพภายใน
* จัดทําระบบการประเมิน
* จัดทําเครื่องมือการประเมิน

นํ าผลการประ เมิ นม า พิ จา รณา
สนับสนุน สงเสริมใหมีการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง

* การประเมินภายนอกโดย
* องคกรอิสระระดับประเทศ
* คณะกรรมการประกันคุณภาพ

สภามหาวิทยาลัย นําผลการประเมิน
มาสนับสนุนสงเสริมใหมีการปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเน่ือง

ภาพท่ี 1.1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง การควบคุมคุณภาพมหาวิทยาลัยจะประกัน
วามีการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามหนาท่ีความรับผิดชอบ มีการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ท่ีจะสงผลตอ
คุณภาพ จัดทําเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด ความสําเร็จของปจจัยคุณภาพดังกลาว โดยจะเนนท่ีระบบการ
กํากับดูแลตนเอง (Self-Regulation System) ในระดับบุคคล คณะ สํานัก สถาบัน และระดับ
มหาวิทยาลัย

2. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินคาระดับคุณภาพของ
กิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพงานวิจัย คุณภาพของการบริหาร
วิชาการ คุณภาพของการเรียนการสอน เปนตน โดยมีจุดเนนท่ีคณะและสาขาวิชา สวนการประเมินจะใช
วิธีการศึกษาตนเอง (External Peer Review) และการใชระบบตัวชี้วัดพฤติกรรม (Performance
Indicators)

3. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับมหาวิทยาลัย สํานัก
สถาบัน คณะ ภาควิชา โปรแกรมวิชา หลักสูตร ท้ังการตรวจสอบดวยตนเองและการตรวจสอบจาก
ภายนอก เนนท่ีกระบวนการประกันคุณภาพ ซึ่งไดแกการกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุน
ชวยเหลือและหลักฐานตางๆ วิธีการท่ีใช คือ การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน การสัมภาษณผูบริหาร
อาจารย ผูปฏิบัติและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยนําปจจัยนําเขา
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) มาอธิบายกระบวนการผลิต
บัณฑิตและกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลตอการผลิตบัณฑิตสําหรับ สํานัก
สถาบัน จะเนนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวกับการบริหารและการบริการเพ่ือตอบสนอง
ความตองการ ความพึงพอใจของผูใชบริการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนกระบวนการบริหาร
จัดการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ในการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ
มีคุณภาพไดมาตรฐาน และสอดคลองกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามวงจรเดมม่ิง
(Deming Cycle) ดังภาพท่ี 1.2

ภาพท่ี 1.2 วัฏจักรคุณภาพการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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ข้ันตอนของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สามารถอธิบาย
กระบวนการตางๆ ไดดังภาพท่ี 1.3

การจัดทําแผนพัฒนา
- แผนยุทธศาสตร
- แผนปฏิบัตริาชการประจําป

P

การนําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนางาน A

การจัดทํา
- แผนงาน
- โครงการ
- กิจกรรม

การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)

การดําเนินงาน
(ปฏิบัติตามแผน) D

การประเมิน
ตรวจสอบ
ผลการปฏิบตัิ

C

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ

รําไพพรรณี

ภาพท่ี 1.3 ข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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1.2 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีการดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

โดยมีหลักการดําเนินงาน 3 ข้ันตอน คือ การควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการตรวจสอบ
คุณภาพ โดยมีการพัฒนารูปแบบระบบการประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับการดําเนินงานและธรรมชาติ
ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งแบงออกเปน 2 รูปแบบดังนี้

รูปแบบท่ี 1 : ระบบการประกันคุณภาพสําหรับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา ดําเนินการตาม
11 องคประกอบ ทุกตัวบงชี้

รูปแบบท่ี 2 : ระบบการประกันคุณภาพสําหรับ สํานัก สถาบัน และหนวยงานท่ีสนับสนุน
ดําเนินการตามองคประกอบท่ีหนวยงานเก่ียวของ คือ ตัวบงชี้/ตัวชี้วัด รวมถึงตัวชี้วัดท่ีเปนพันธกิจของ
หนวยงานนั้นๆ
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1.3 การพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เพ่ือใหเทาทันกับสถานการณภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลง และสามารถเชื่อมโยงการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและภายนอกได มหาวิทยาลัยจึงมีการพัฒนาระบบกลไก การประเมินคุณภาพภายใน
อยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถวัดผลลัพธของการดําเนินงานท่ีตอบสนองความตองการจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก ไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยการพัฒนา
ปรับปรุงตัวบงชี้ ครั้งนี้ไดพิจารณาจากการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดอยูใน กลุม ข สถาบันท่ี
เนนระดับปริญญาตรี โดยมีสวนประกอบสําคัญ คือ

ตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ของ สมศ. จํานวน 16 ตัวบงชี้
ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. จํานวน 1 ตัวบงชี้
และขอเสนอแนะจากหนวยงานตางๆ ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป

การศึกษา 2555



1.4 ปฏทิินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ปการศึกษา 2556 (1 มิถนุายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557)

กิจกรรมการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เผยแพรคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2556
3. ประชุมมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบตัวบงชี้ตามเกณฑประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556
4. คณะ/สํานัก/สถาบัน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตาม
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556
5. ผูรับผิดชอบหลักตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัย จัดทําแผนการดําเนินงานและการ
กํากับติดตามการดําเนินงานตามเกณฑตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบ
6. คณะ/สํานัก/สถาบัน กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ตามกรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556
7. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2556
8. จัดโครงการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบันอุดมศึกษา
9. จัดโครงการสรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียด
ตามตัวบงชี้
10. ประเมินระดับภาควิชา/หลักสูตร
11. จัดติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2556
12. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)
13. คณะนําผลการประเมินระดับภาควิชา/หลักสูตร มาจัดทํา SAR ผานระบบ
CHE QA Online



1.4 ปฏทิินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ปการศึกษา 2556 (1 มิถนุายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557)

กิจกรรมการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14. มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการประเมินระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
15. ประเมินระดับ คณะ/สถาบัน/สํานัก ประจําปการศึกษา 2556
16. มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
17. ประเมินระดับมหาวิทยาลัยผานระบบ CHE QA Online และนําผลการ
ประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาในปการศึกษา 2557
18. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
(รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
(Improvement Plan) ตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา
2556 หรือวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน หรือ ปรับแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการ
ประจําป
19. สงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบดวย
SAR และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สํานัก/สถาบันและ
มหาวิทยาลัย) ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบ CHE QA
Online (ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปการศึกษา)
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บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา

2.1 ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจท้ัง 4
ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนท่ี
จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวคือ

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโนมท่ีจะมีความแตกตางกัน
มากข้ึน ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว

2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาขาม
พรมแดน และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต อันเปนผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งท้ังสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองค
ความรู และผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตร การพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริง ท้ังอุตสาหกรรมและบริการการ
พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน

4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ท่ีเปนประโยชนตอผูมี
สวนไดสวนเสีย ท้ังนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป

5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม (Participation) มี
ความโปรงใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (Accountability) ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 กําหนดให
สถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม
2549 เพ่ือเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เม่ือ
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมี
มาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม

9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของ
บัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
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ดวยความจําเปนดังกลาวสถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้

1) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ กําหนดข้ึนโดยวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพ วาเปนไปตามเกณฑและได
มาตรฐาน

2) เพ่ือใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค
(Goals) ท่ีตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล

3) เพ่ือใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็งจุดท่ีควร
ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดท่ีควร
ปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง

4) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด

5) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอมูลพ้ืนฐานท่ี
จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม
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2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กับการประกันคุณภาพการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ี มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณา
และเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนว
การจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา สมศ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย
1 ครั้งในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ
และสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) รอบท่ีสอง
(พ.ศ. 2549-2553) เสร็จสิ้นแลว และปจจุบันอยูระหวางการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี
สาม (พ.ศ. 2554-2558) ในการประเมินรอบท่ีสามของ สมศ. เปนการประเมินท้ังระดับสถาบันและคณะ
วิชา แตหากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งหลักการประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถาน
ท่ีตั้งหลักท้ังหมด นอกจากนั้นการประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุมสถาบันท่ีแตละ
สถาบัน เลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 ประการ
ดังตอไปนี้

1) เปนการประเมินเพ่ือมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเรื่องการตัดสินการจับผิด
หรือการใหคุณ-ใหโทษ

2) ยึดหลักความเท่ียงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง
(Evidence - Based) และมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability)

3) มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับควบคุม
4) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝายท่ี

เก่ียวของ
5) มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ

ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหเอกภาพเชิงนโยบาย แตยังคงมีความ
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หลายหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็ม
ตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน
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2.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา

และแกปญหาอุดมศึกษาท่ี ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการ
ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเนนระดับ
การศึกษาท่ีตางกัน รวมท้ังมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกันตาม
ความหลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐานรากสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ิน การ
ขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตนซึ่งระบบ
อุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้ จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบท่ีเปนประโยชนตอ
ประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีข้ึน สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถ
ปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาท่ีเปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาใน
กลุมเหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถตอยอดถายโอนแลกเปลี่ยนกัน
ไดระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation)
ท่ีนักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ังการโอนยายหนวยกิต

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551 กําหนดประเภทหรือกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ

กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรีจัด
ฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถ่ิน เพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เชน แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตรเปนแหลงเรียนรูท่ี
สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน

กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคล
ในภูมิภาค เพ่ือรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาโทดวยก็ได

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุมสาขาวิชา ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตร หรือ
มนุษยศาสตร รวมท้ังสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนน
การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนท้ัง
สองดาน รวมท้ังสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริง ท้ังอุตสาหกรรมและบริการสถาบันใน
กลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ ลักษณะท่ี 1 เปนสถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะท่ี
2 เปนสถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี

กลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตท่ีเปน
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ผูนําทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับ
สากล มุงสรางองคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับการ
แบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว

สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยูในกลุม ข สถาบันท่ีเนน
ระดับปริญญาตรี
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2.4 การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5

ท่ีวาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ี
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช
เปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนด
นโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้
ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนรมใหญ เปนกรอบในการพัฒนาโดยมีสาระสําคัญท่ี
ครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานท่ี
คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหทุกสถาบันสามารถนําไปใช
กําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได

มาตรฐานการอุดมศึกษา ท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2549
ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐาน
ยอยท้ัง 3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน คือ
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนว
การจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอย
ของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษา
ของชาติเพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาของชาติ

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเปนมาตรฐานแมบทแลวคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งท่ีแตกตางกันไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ
กําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับ
ปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้นยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเปนการประกัน
คุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู
ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑ มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการ
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และวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมี
ความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน
คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา

เพ่ือใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดท้ัง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับ
มาตรฐานและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

ท้ังนี้ ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพท่ี 2.1

ภาพท่ี 2.1 ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

มาตรฐานท่ี 1
คุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงคทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก

มาตรฐานท่ี 3
แนวทางสรางสังคมแหง
การเรียนรู/สังคมแหงการ
เรียนรู

มาตรฐานท่ี 2
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู และสังคมแหงการ

เรียนรู

มาตรฐานดานการ
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต

หลักเกณฑกํากับมาตรฐาน
รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุณภาพ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
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2.5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดีถึง

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและ
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพ่ือเปนแนวทางใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพ
ทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional
Autonomy) และความพรอมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของ
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability)

ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดระบุ
ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการกําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษา
แหงชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
คํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ีเก่ียวของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาท่ี
รวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือใหสอดคลอง
กับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม
2543 ไดมีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติสาระสําคัญ
ของประกาศฉบับนี้ระบุใหทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมท้ังใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขอสถาบันอุดมศึกษา
จากภายใน หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอม
สําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาข้ึนในแตละคณะวิชา หรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบายหลักเกณฑ
แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญ
เก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ ยังคงไวตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง
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ตอมาในป 2553 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของ
การศึกษาทุกระดับไวในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาท่ี
หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไป
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพ
ภายในประกอบดวย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และ
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก
สามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตอสาธารณชน

1.1 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงให พิจารณาจาก

ประเด็นตอไปนี้
1) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย

คํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในท่ีกําหนดไว
3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี

สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา

1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ี

รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพข้ึน โดยมีหนาท่ีพัฒนาบริหารและติดตามการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการจัดการศึกษา
จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและ
หลักการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

3) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

4) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ
ขององคประกอบตางๆ ท่ีใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (2)
คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) หองสมุดและแหลง
การเรียนรูอ่ืน (5) อุปกรณการศึกษา (6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (7) การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องคประกอบอ่ืนตามท่ีแตละสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
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ท้ังนี้ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยาง
ตอเนื่อง

1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีคณะ

วิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่องสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตน
สังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณ
และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545

1.4 การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด
ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ
รวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน

2. แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ
เปนระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางาน
ท่ีเริ่มตจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้
เพ่ือใหการดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปน
หลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

2.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ
มาตรฐาน เปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือมาตรฐานการ

อุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ยังตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอีกมาก เชน มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน

ตัวบงช้ี เปนขอกําหนดของการประกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนาข้ึนในองคประกอบคุณภาพ
9 ดานท่ีมีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ไดแก (1)
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
(4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) การบริหาร
และการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งตัวบงชี้
ดังกลาวสามารถชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ
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ท่ีเก่ียวของกับองคประกอบคุณภาพนั้นๆ ไดท้ังหมด ท้ังตัวบงชี้ท่ีใชประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการและ
ผลผลิตหรือผลลัพธ นอกจากนี้

เกณฑการประเมิน เปนมาตรวัดของแตละตัวบงชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑและแนวปฏิบัติท่ี
เปนมาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ
สมศ. ท้ังนี้ เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน

2.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูท่ีมีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบ

ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบาย และผูบริหาร
สูงสุดของสถาบันท่ีจะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน และ
เขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ
หรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พรอมท้ังตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ี
เหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจ
จําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับ เพ่ือกํากับการดําเนินงาน แตท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือ
หนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่ง
สามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ

2.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห และวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด

และวิเคราะหผลการดําเนินงาน จะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานขอมูล และระบบสารสนเทศท่ีเปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคลภาควิชา คณะวิชา
และสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มี
ประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผล
ตอคุณภาพในทุกข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงานประจําการตรวจสอบประเมิน
ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา
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2.6 การเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

ตามมาตรา 48 ของพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2545 ระบุวา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง ในขณะท่ีมาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอก
ไววา ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาท่ี
พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการควบคุมดูแลปจจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพ
มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ํา
เสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลท้ังปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process)
และผลผลิตหรือผลลัพธ (Output/Outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนนการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน โดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพท่ี 2.2

ภาพท่ี 2.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

จากแผนภาพท่ี 2.2 จะเห็นวา เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว
จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจาก การประกัน
คุณภาพภายในหรือเรียกวารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพ่ือนําเสนอ
สภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเอกสารดังกลาวจะเปน
เอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด และ
การประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุมลึก
สะทอนภาพท่ีแทจริงของสถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การตรวจ
เยี่ยม

การติดตามผลรายงานผล
การประเมิน

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

รายงานประจาํป

ติดตามตรวจสอบโดย
ตนสังกัดทุก 3 ป

ขอมูลปอนกลับ

ขอมูลปอนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอกการประเมินคุณภาพภายใน
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บทที่ 3 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

3.1 แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพ่ือตรวจสอบและประเมิน การ

ดําเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ ไดกําหนดข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหสถาบันไดทราบ
สถานภาพท่ีแทจริง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไว
อยางตอเนื่อง การประเมินคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ท้ังคณะผูประเมินและสถาบันท่ีรับการประเมิน
จําเปนตองกําหนดบทบาทหนาท่ีของตนเองอยางเหมาะสมและสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

ท้ังนี้ สถาบันตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหเสร็จกอนสิ้นป
การศึกษาท่ีจะเริ่มวงรอบการประเมิน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังนี้

1) เพ่ือใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา
ไดทันในปการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม (กรณีท่ีเปนสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ)

2) เพ่ือใหสามารถจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษาของ
แตละสถาบัน

เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนดังท่ีกลาวขางตนจึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปน 4 ข้ันตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ
การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และ การเสนอ
แนวทางปรับปรุง (Act)
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3.2 ข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. การเตรียมการของสถาบันกอนการตรวจเย่ียมของผูประเมิน

1.1 การเตรียมรายงานประจําป
ก. จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช รูปแบบการจัดทํา

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online)

ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
(CHE QA Online) เปนฐานขอมูลกลางเพ่ือใชประโยชนในเชิงนโยบายและการสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน ตั้งแตการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) และ
เอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมท้ังการจัดทํา
รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E - SAR)
รวมท้ังเปดเผยตอสาธารณะเพ่ือการคุมครองผูบริโภคโดยมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงในสังกัดใช
ฐานขอมูลดังกลาวในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดสงรายงานประจําปท่ีเปน
รายงานการประเมินคุณภาพภายในผานทางระบบออนไลนและเปดเผยตอสาธารณชนตามกฎหมาย

ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้ตองเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับท่ีนําเสนอใน

รายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อเอกสารท่ีระบุในรายงานการประเมิน
ตนเอง

2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทาง คือ จัดเอกสารใหอยูในท่ี
อยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสารไดจากผูใด หนวยงานไหน ชื่อหรือ
หมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางท่ีสอง คือ นําเอกสารมารวมไวท่ีเดียวกันในหองทํางานของ
คณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบท่ีสะดวกตอการเรียกใชการนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เปนท่ีนิยม
กวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรยีกหาเอกสารไดรวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดใน
คราวเดียว

ปจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของกับตัวบงชี้แตละตัวและองคประกอบคุณภาพแต
ละองคประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (Upload) หรือเชื่อมโยง (Link) ไวบนระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทําใหการจัดเก็บเปนระบบและงายตอ การคนหาของ
คณะกรรมการประเมิน และไมเปนภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน

1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
1) ทําความเขาใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีสําคัญๆ อาทิ การประเมินคุณภาพคือ

อะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ข้ันตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร
2) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ โดยยึดหลักวา

ตอบตามสิ่งท่ีปฏิบัติจริงและผลท่ีเกิดข้ึนจริง
3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ือ สรางความกระจางในการ

ดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็นเพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองของบุคลากร



23

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

4) เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจําของทุกคนท่ีตอง
รวมมือกันทําอยางตอเนื่อง

ข. การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมีบุคลากร จํานวน 1-3
คน ทําหนาท่ีประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ผูประสานงาน
ควรเตรียมตัวดังนี้

1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด
2) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพ่ือสามารถใหขอมูลตอผูประเมิน

รวมท้ังตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูลเพ่ิมเติมท่ีตนเองไม
สามารถตอบได

3) มีรายชื่อ สถานท่ี หมายเลขโทรศัพทของผูท่ีคณะกรรมการประเมินจะเชิญมาใหขอมูลอยาง
ครบถวน

4) ประสานงานลวงหนากับผูท่ีจะใหขอมูลท่ีเปนบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันวาจะเชิญมา
เวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินท่ีคณะกรรมการประเมินกําหนด

5) เม่ือมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตองสามารถประสานงานแกไขได
ทันที

1.3 การเตรียมสถานท่ีสําหรับคณะผูประเมิน
ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน
1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะท่ีกวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเปนหองท่ี

ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพ่ือความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางานและอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ใหคณะผู

ประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ
3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขท่ีจําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณใกลเคียง
4) หองทํางานควรอยูใกลกับท่ีจัดเตรียมอาหารวางอาหารกลางวัน ตลอดจนบริการสาธารณูปโภค

อ่ืนๆ
5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพ่ือทราบความตองการพิเศษอ่ืนใด เพ่ิมเติม
ข. หองท่ีใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปนการเฉพาะให

เหมาะสมกับการใชงาน

1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดทําคําสั่งแตงตั้งและจัดสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในทราบท้ังนี้ แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน เปนดังนี้ :
1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา

- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาดของภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา

- เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาท่ีผาน การฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีท่ีผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาเปน
ผูท่ีมีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําท่ีจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทาท่ีรับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.
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ก็ได สวนผูประเมินจากภายในภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
ของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาก็ได โดยตองเปนผูท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมให
โดยใชหลักสูตรของ สกอ.

2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาดของคณะวิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทา
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยาง

นอย 1 คน ในกรณีท่ีผูประเมินจากภายนอกสถาบันเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถให
คําแนะนําท่ีจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะท่ีรับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในหรือนอกสถาบันก็ได ในกรณีท่ี
เปนผูประเมินภายในสถาบันตองอยูนอกสังกัดคณะท่ีประเมิน โดยประธานตองเปนผูท่ีข้ึนบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.

3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 5 คน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาดของสถาบัน
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตร ผูประเมินของ สกอ. อยาง

นอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือ
ท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีข้ึนบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.

ข. สถาบันอุดมศึกษาแจงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบวา คณะกรรมการประเมินฯ
จะตองทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและระดับสถาบัน
ผานทางระบบ CHE QA Online พรอมท้ังจัดสง Username และ Password ใหคณะกรรมการประเมิน
ฯ ทุกทานและทุกระดับทราบเพ่ือเขาไปศึกษารายงานการประเมินตนเองลวงหนากอนวันรับการตรวจ
เยี่ยมอยางนอย 2 สัปดาห โดยในสวนของผูทําหนาท่ีประธานคณะ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาจะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสงรหัส
ประจําตัว (ID Code) ใหดวย เพ่ือใหประธานฯ ทําหนาท่ีตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูล
พ้ืนฐาน (Common Data Set) และผลการประเมินกอนสงรายงานการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินฯ เขาสูระบบ

นอกจากนั้น ใหสถาบันแจงรายชื่อผูทําหนาท่ีประสานงานระหวางสถาบัน คณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมท้ังเบอรโทรศัพทและ E-mail Address สําหรับติดตอ

ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือรวมเตรียม
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยม การใหขอมูลท่ี
คณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพ่ิมเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตางๆ เปนตน
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2. การดําเนินการของสถาบันระหวางการตรวจเย่ียมเพื่อประเมินคุณภาพ
1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจงวัตถุประสงค

และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอมสําหรับ การนําเยี่ยมชม

หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาท่ีตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ท้ังนี้เพ่ือประสานงานกับบุคคลหรือ

หนวยงานท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ตองการขอมูลและเพ่ือนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายใน ตลอดจน
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ

4) ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงานสวนหนึ่ง
อยูอํานวยความสะดวก

5) บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ เม่ือ
สิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม

3. การดําเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผูบริหารระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและระดับสถาบัน รวมท้ังผูเก่ียวของ

นําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการประชุมหรือสัมมนาระดับตางๆ เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดท่ีควร
ปรับปรุงและเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมท่ีตองดําเนินการกําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาสิ้นสุด
กิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถ
ติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง

2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสถาบัน ชื่นชม
ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน และตระหนักวาผลสําเร็จท้ังหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย

3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันควรใหขอมูลยอนกลับแก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพ่ือประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป
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บทที่ 4 ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ

4.1 แนวทางการพัฒนาตัวบงช้ีเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
หลักการ : การพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการสําคัญ 6
ประการ คือ

1. ตัวบงชี้พัฒนาข้ึนภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 ดานท่ีมีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ
ของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

2. ตัวบงชี้ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. ภายใตหลักการสําคัญ คือ ไมใหเปนภาระซ้ําซอนในการปฏิบัติงานแกสถาบันอุดมศึกษา

3. ตัวบงชี้ประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยตัวบงชี้ผลผลิตและผลลัพธจะมี
ท้ังท่ี สกอ.พัฒนาข้ึนและตัวบงชี้ท่ี สมศ. ใชในการประเมิน คุณภาพภายนอก ท้ังนี้เพ่ือความเชื่อมโยงและความ
เปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือรองรับ การประเมินภายนอกของ สมศ.

4. ตัวบงชี้มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม

5. จํานวนตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึนเปนเพียงจํานวนตัวบงชี้ข้ันต่ํา สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพ่ิมเติมตัวบงชี้
และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน

6. เกณฑท่ีพัฒนาข้ึนมีท้ังประเภทเกณฑมาตรฐานท่ัวไปท่ีใชกับทุกกลุมสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี กลุม ค1 สถาบัน
เฉพาะทางท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเนนระดับปริญญาตรี และกลุม ง สถาบันท่ี
เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามนิยามท่ีกําหนดใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

วิธีการพัฒนาตัวบงช้ี :
1. ศึกษากฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
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8) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9) มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
2. วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาพัฒนาตัวบงชี้ โดยจําแนกตาม

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ โดยใชองคประกอบคุณภาพ 9 ดานท่ี ครอบคลุมพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาเปนกรอบในการพัฒนาตัวบงชี้เพ่ือใหสามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ไดครบทุกมาตรฐาน

3. กําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาท่ีเปน ตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา
ตัวบงชี้ดานกระบวนการ และตัวบงชี้ดานผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งมีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพทุก
มาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงชี้ท่ีกําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ดาน คือ ดาน
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและ
นวัตกรรม

5. กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้
1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5

ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดก่ีขอ ไดคะแนน
เทาใดกรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน

2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ยกําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนน
ระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูใน
รูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละ
หรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนน 5 ไว ตัวอยางเชน

ตัวอยางท่ี 1 กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 75.51

คะแนนท่ีได =

ตัวอยางท่ี 2 กําหนดรอยละ 85 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 34.62

คะแนนท่ีได =

ตัวอยางท่ี 3 กําหนดคาเฉลี่ยคือ จํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย 200000 บาท เปน
คะแนน 5 ผลการดําเนินงานได 152500.35 บาทตอคน

คะแนนท่ีได =

75.51
100 X 5 = 3.78

34.62
85 X 5 = 2.04

152500.35
200000 X 5 = 3.81
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ตัวอยางท่ี 4 กําหนดรอยละ 90 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 92.08

คะแนนท่ีได =

หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้
1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดใหเปนคะแนน 5 จะได

คะแนน 5
2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดใหเปนคะแนน 5 คํานวณคะแนนท่ีได

ดังนี้

คะแนนท่ีได =

ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดยการปดทศนิยม

ตําแหนงท่ี 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ข้ึนไปปดข้ึน) เชน 72.364 เปน 72.36, 3.975 เปน 3.98

6. กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ
หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้

คะแนน 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง การดําเนนิงานระดับพอใช
คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก

92.08
90 X 5 = 5

คารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีไดจากการดําเนินการ
คารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้นั้นๆ X 5
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4.2 คําช้ีแจงอื่นๆ ในการนําตัวบงช้ีไปใชประเมินคุณภาพการศึกษา
1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แตละสถาบันอุดมศึกษาจะตองใชตัวบงชี้

คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ
2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ

หนวยงานท่ีมีการเรียนการสอนใหสถาบันพิจารณาตัวบงชี้ท่ีจะนําไปใชใหสอดคลองกับบริบท โครงสราง และ
ระบบการบริหารและปรับขอความในตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใหสอดคลองกับระดับของหนวยงานท่ีรับการ
ประเมิน เชน ตัวบงชี้ท่ี 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผูบริหารของสถาบันอาจปรับเปนการประเมิน
กรรมการประจําคณะวิชาและผูบริหารคณะวิชา เปนตน

3. การประเมินทุกตัวบงชี้เปนการประเมินในรอบปการศึกษา ยกเวนตัวบงชี้ท่ี 1.1 ตัวบงชี้ท่ี 4.3 และ
ตัวบงชี้ท่ี 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปงบประมาณก็ได ในกรณีเชนนั้นจะตองระบุใหชัดเจนและตอง
ประเมินในรอบปงบประมาณอยางตอเนื่อง โดยใช พ.ศ.ของปงบประมาณท่ีตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน
สําหรับตัวบงชี้ของสมศ. ใหใชรอบปตามท่ี สมศ. กําหนด

4. อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษา
ท้ังปการศึกษา ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับ
สถาบันอุดมศึกษาท้ังปการศึกษา ท่ีมีตําแหนงเปนเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้
9-12 เดือน คิดเปน 1 คน
6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน
นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได
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4.3 นิยามศัพทที่ใชในตัวบงช้ี
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด เปน
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู   และพัฒนาความรูไดดวยตนเองหรือรวมท้ังมีการ
ฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางานมีการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับสังคมและ การประยุกตใช มีการจัด
กิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห สังเคราะหประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ

นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะทอนจาก
การท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอท่ีสนใจในขอบเขตเนื้อหา
ของวิชานั้นๆ

รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมุงพัฒนาความรู
และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบตัวอยางเชน

1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL)
2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study)
3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)
4) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study)
5) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)
6) การเรียนรูท่ีเนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู (Research–basedLearning)
7) การเรียนรูท่ีใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach)

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของสถาบัน
(Organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
(Alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาต ิ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper)ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจาของบทความ

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ
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การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติ
แกผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความ
ขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา คนควาท่ีแสดงออกทาง
ศิลปะหรือดนตรีอันเปนท่ียอมรับ

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป เพ่ือใหการดําเนินงานวิจัย
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาคนควาให
เปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้

1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงท่ีทําไวกับหนวยงานท่ีสนับสนุนการ

วิจัยและตอหนวยงานท่ีตนสังกัด
3) นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย
4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต
5) นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย
6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย
7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางท่ีชอบ
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ

จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานของ
จรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดม่ันในหลักการ 6 ประการ คือ

1) ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง
2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ
3) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
4) ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา
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และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ
1) จรรยาบรรณตอตนเอง 2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน
5)จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา
7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 8) จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับบริการ
9) จรรยาบรรณตอประชาชน 10) จรรยาบรรณตอสังคม

นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังป
การศึกษา ท่ีมีตําแหนงเปนเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาท่ีลงทะเบียน
เรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้

ระบบทวิภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา
(18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)

- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ :
ลงทะเบียน 24 หนวยกิตตอปการศึกษา (12 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติ)

ระบบไตรภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หนวยกิตตอปการศึกษา
(15 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)

- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หนวยกิตตอปการศึกษา (10
หนวยกิตตอภาคการศึกษา)

ข้ันตอนการคํานวณคา FTES มีดังนี้
1) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหวาง

จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้
SCH =  ni ci

เม่ือ ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i
เม่ือ ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i

2) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้

FTES = SCH
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ

นักศึกษาภาคปกต ิ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันไดมีการ
คํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิไดนับวา
การสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจายคาตอบแทนใหกับการสอนของอาจารย
เปนการพิเศษ
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แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จ หรือสูความเปน
เลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติตลอดจนความรูและประสบการณ   บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรให
หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตางๆ ท่ีไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินการและความสําเร็จของสถาบันตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ เชน นักศึกษา
ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ คณะกรรมการ
กํากับดูแลสถาบันในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆองคการท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลกฎ
ระเบียบ องคการท่ีใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษีผูกําหนดนโยบายผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนในทองถ่ินและชุมชน
วิชากาหรือวิชาชีพ

แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันมีการกําหนดตัว
บงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
กลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนท่ี
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือ
กิจกรรมตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ
งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน

ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชดัเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ี
ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขากระบวนการ ผลผลิต
และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน

กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ
หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบท่ีทําหนาท่ีในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผลรวมท้ังการ
วิเคราะหเพ่ือจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และนําสงไปยังผูท่ีมีสิทธิไดรับสารสนเทศเพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมท้ังอุปกรณตางๆ เปนเครื่องมือสนับสนุนการ
ทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภทมีไดหลายระบบ
ท้ังนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานท่ีแตกตางกันออกไป
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วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพรโดยสํานักงานฯ หรือ
วารสารวิชาการ ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล
Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and
Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ท่ีเปนท่ียอมรับในศาสตร
นั้นๆ หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ใหเปนวารสารระดับ
นานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพรโดยสํานักงานฯ

หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ี
ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือหาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตองชอบธรรมท้ังปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับ
ใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชน
สุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการสามารถ
ใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและ
ผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ
รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือมีขอ
สงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุก
ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได



35

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรูทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ ประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมายกฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมี
การแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียท่ีเก่ียวของ ซึ่งเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดใน
ประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณท้ังหมดท่ีผูเรียนตองศึกษาเพ่ือใหไดรับการรับรอง
จากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีกําหนดตามกฎหมาย

อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังปการศึกษา
ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
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4.4 องคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมิน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนท่ีอาจแตกตางกัน ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีท่ี

สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของสถาบัน ท่ีสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบันเปดโอกาสใหมีสวนรวมของสมาชิกทุก
กลุมในสถาบัน และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธท่ีกําหนดแลวใหรับทราบท่ัวกันท้ังอาจารย
เจาหนาท่ี นักศึกษา ตลอดจนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework

for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา

ตัวบงช้ี จํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ
1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 : (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมี
การกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพ่ือใหสถาบันดําเนินการสอดคลองกับ
อัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้นสถาบันตองกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
สถาบัน

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว จะตอง
คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของ
สถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพเปนท่ียอมรบั และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน

สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554)

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ขอ

มีการดําเนินการ
8 ขอ
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องคประกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต

หลักการ
พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนใหผูเรียนมีความรู ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุค
ปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวของ
กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ี
กําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน

ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ ท่ีใชในการ
ผลิตบัณฑิต ไดแก (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาอาจารย (ค)
สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืน (จ) อุปกรณการศึกษา (ฉ)
สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษา (ซ) องคประกอบอ่ืนตามท่ีแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามท่ีกฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนด

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework

for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)

ตัวบงช้ี จํานวน 12 ตัวบงช้ี คือ
2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 (สกอ.) อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
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2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 (สกอ.) หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 (สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา
๒.๑ (สมศ. ๑) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
๒.๒ (สมศ. ๒) คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๒.๓ (สมศ. ๓) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
๒.๑๔ (สมศ. ๑๔) การพัฒนาคณาจารย
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1 : (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
พันธกิจและความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของ
สังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มี
การวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางท่ีกําหนด) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตอง
ไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของดวย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา
2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงชี้ท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี
หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร

หมายเหตุ : คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือ
เสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนคณะกรรมการชุดเดียวกันท้ังหมดหรือตางชุดกันก็
ได
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 (สกอ.)
จํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอนท้ังหมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก
- -ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข
- -ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบบัเดียวกัน

จํานวนหลักสตูรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนในแผน ก
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
- -ระดับปริญญาเอก

จํานวนหลักสตูรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศกึษาลงทะเบียนเรียน
จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด
จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
- -ระดับปริญญาเอก

จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
- -ระดับปริญญาเอก

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 (สกอ.)
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
- -ระดับปริญญาเอก

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน
ฯ ครบถวน
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
- -ระดับปริญญาเอก

จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปดสอนท้ังหมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
- -ระดับปริญญาเอก

จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพท้ังหมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
- -ระดับปริญญาเอก

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ียังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
- -ระดับปริญญาเอก

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ผาน
เกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป)
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 (สกอ.)
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
- -ระดับปริญญาเอก

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานฯ ผาน
เกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ี
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
- -ระดับปริญญาเอก

จํานวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ี
เก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
- -ระดับปริญญาเอก

จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปริญญา
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑติ
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑติข้ันสูง
- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 (สกอ.)
- -ระดับปริญญาเอก

จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร
จํานวนนักศึกษารับเขาท้ังหมด (รหัสเดยีวกัน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในปการศึกษาเดยีวกัน
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 : (สกอ.) อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงปริมาณ

คําอธิบายตัวบงช้ี : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย
เพ่ือการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของสถาบัน

เกณฑการประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ
2) แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ี

ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0-5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30

ข้ึนไป หรือ
2) คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป

สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก =

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได =

หรือ
1. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา =

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปกอนหนาปท่ีประเมิน

2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมา ท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได =

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด X 100

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา
คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5
X 5

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 X  5
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หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป
การศึกษานั้น ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนท่ี
เหมาะสมกวา ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ไดไมจําเปนตองเลือก

เหมือนกับสถาบัน

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (สกอ.)
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิปรญิญาหรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการ
เพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3 : (สกอ.) อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงปริมาณ

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริม
ใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยาง
ตอเนื่อง เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทาง
วิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏบิัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของสถาบัน

เกณฑการประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ
2) แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับป

ท่ีผานมาเปนคะแนนระหวาง 0-5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
1) คารอยละของอาจารยประจํา ท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป หรือ
2) ค าการ เ พ่ิม ข้ึนของรอยละของอาจารยประจํ า ท่ีดํ าร งตํ าแหน งผู ช ว ยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอย
ละ 12 ข้ึนไป

สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ =

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได =

หรอื
1. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผาน

มา = รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจํา
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปท่ีประเมิน

2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ี
ผานมา ท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได =

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด X 100

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนน 5 X  5

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจาํท่ีดํารงตาํแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจาํท่ีดํารงตาํแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

X  5



48

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

หมายเหตุ :
1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไมจําเปนตองเลือก

เหมือนกับสถาบัน

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 (สกอ.)
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงอาจารย
- -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงรองศาสตราจารย
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงศาสตราจารย
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา

รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการ
เพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4 : (สกอ.) ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารยอยางเหมาะสมท้ังในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชสื่อการสอนท่ี
ทันสมัย รวมท้ังมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของ
ผูเรียน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของ
สถาบัน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ

พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของ

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

หมายเหตุ :
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอท่ี 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความ

พึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และการสรางขวัญและกําลังใจ
หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีข้ึน

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ตัวบงช้ีท่ี 2.5 : (สกอ.) หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานกายภาพอยาง
ครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนเชน สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ การบริการดานงานทะเบียนการบริการนักศึกษานานาชาติ เปน
ตน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา เชน สิ่งแวดลอมในสถาบัน หอพักนักศึกษา หองเรียน สถานท่ีออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัด
จําหนายอาหาร เปนตน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอ

เครื่อง
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการ

ใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยใน

ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร และ
สนามกีฬา

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยใน
เรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย ในบริเวณ
อาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพ

ท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ

หมายเหตุ :
1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาท่ีมีการ

ลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย
2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกันโดยไมตอง

เทียบเปน FTES ของระดับปริญญาตรี

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 (สกอ.)
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
- -ระดับปริญญาเอก

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดบรกิารใหนักศึกษา
จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบยีนการใช Wi-Fi กับสถาบัน
ผลการประเมินคณุภาพการใหบรกิารหองสมดุและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมี
การฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินคณุภาพการใหบรกิารดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจดุเช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย
(จากคะแนนเตม็ 5)
ผลการประเมินคณุภาพในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร
และสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินคณุภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ (จากคะแนนเต็ม 5)
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ตัวบงช้ีท่ี 2.6 : (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มี
การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเปนเรื่องท่ีสําคัญมากตอความ
สนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาได คนควาวิจัย
โดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมท้ังมีการฝก
ประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการมีการเรียนการ
สอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอ
สําหรับการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ

ทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี)

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ

ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน

รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาท่ีไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
หรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และ
วิทยานิพนธ เปนตน

2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของสถาบันท่ีได
พัฒนาข้ึน และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน
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กรณีหลักสูตรท่ีไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตองมีการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาดวย

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 (สกอ.)
จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดในปการศึกษาน้ัน
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
- -ระดับปริญญาเอก

จํานวนรายวิชาท่ีมีการประเมินความพึงใจของผูเรียนท่ีมีตอคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนฯ
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
- -ระดับปริญญาเอก

จํานวนรายวิชาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนฯ ท่ีนอย
กวา 3.51
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
- -ระดับปริญญาเอก
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ตัวบงช้ีท่ี 2.7 : (สกอ.)ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : คุณลักษณะบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติท่ีพึงประสงคซึ่งผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร
และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
มี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบท
ของผูใช และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือท่ีมีลักษณะเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรู ใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต
ความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ี
เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด โดยเฉพาะ
ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงาน

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา

และสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย
สถาบัน

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวบงช้ีท่ี 2.8 : (สกอ.) ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธหรือผลผลิต
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญของ
คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังนั้นสถาบันจึงควรมีการวัดระดับ
ความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีสถาบันจัดใหกับนักศึกษา

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณ

อักษร
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริม

ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึงท้ังสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 โดย

ระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ

เปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอย รอยละ 90 ของตัวบงชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ

ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

หมายเหตุ :
1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ

มหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือ
เขารวมการคัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันข้ึนไป)

2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป
(เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
หรือองคกรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ)

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ : (สมศ. ๑) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธหรอืผลผลิต
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงปริมาณ

คําอธิบายตัวบงช้ี : บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาใน
สาขานั้นๆ ท่ีไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา เม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น

การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามาประจําเพ่ือเลี้ยง
ชีพตนเองได การนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา
ใหนับเฉพาะผูท่ีเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น

วิธีการคํานวณ :

หมายเหตุ : ไมนับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลวผูท่ี
ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูท่ีเกณฑทหาร

เกณฑการใหคะแนน :
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ อยางนอยรอยละ

70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ 70 ของบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษา ใหมีการติดตามซ้ํา โดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปนี้

1. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
5. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา
6. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ
7. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี ๑ (สมศ.)
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1)
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ)

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด

x 100
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน
ตัวบงชี้ท่ี ๑ (สมศ.)
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีอุปสมบท
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีเกณฑทหาร
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (คาเฉลี่ย)
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ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒ : (สมศ. ๒) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธหรอืผลผลิต
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงปริมาณ

คําอธิบายตัวบงช้ี : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd.
หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ี สกอ. ระบุ
โดยเปนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีสถาบันกําหนด ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดาน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมท้ัง TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีสภา
หรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

กรณีท่ีเปนวิชาชีพท่ีมีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานท้ัง 5 ดานตอง
ทําการประเมินครบทุกดาน

วิธีการคํานวณ :

เกณฑการใหคะแนน :
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

ครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับการศึกษา โดยมีขอมูล
ประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้

1. ขอมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลเอง โดยใชแนวทางจากตัวอยางแบบสอบถามท่ีเผยแพรโดย
สมศ.

2. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเขาศึกษาตอ
3. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4. ตองแสดงแบบเก็บขอมูลใหครบท้ัง 5 ดานและแสดงวิธีเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด
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ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี ๒ (สมศ.)
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมลู สําหรับ สมศ2 16.2)
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม ๕)
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาโทท่ีไดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ ตามกรอบ TQF
จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑติระดับปรญิญาตรี โท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
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ตัวบงช้ีท่ี ๒.๓ : (สมศ. ๓) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธหรอืผลผลิต
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงปริมาณ

คําอธิบายตัวบงช้ี : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัย
สําคัญของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีแสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถ
ดานการคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและ
นักวิชาชีพข้ันสูง

ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยท่ีเปนผลงานจากวิทยานิพนธ หรือ
บทความจากสารนิพนธท่ีตีพิมพ หรือบทความจากศิลปนิพนธ

การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพรในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
คณะ และตองเปนผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการ
พิจารณาดวย

งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวชิาการ
และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจาภาพอยาง
นอยรอยละ 25

งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ(Full
Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวจิัยท่ีไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
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วิธีการคํานวณ :

หมายเหตุ : นับตามปท่ีไดรับการตีพิมพเทานั้น

เกณฑการประเมิน :
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.50 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding)
0.75 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือมี

การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค*

0.125 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คนและตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East
AsianNations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย
และเวียดนาม
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการเฉพาะระหวางประเทศ เชน ความรวมมือ
การจัดแสดงโขน ระหวาง ไทย–ลาว เปนตน
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศ)
การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางกับทุกประเทศไมจํากัดกลุมประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน)

เกณฑการใหคะแนน :
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด x 100
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ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ สารนิพนธ ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษา พรอม
ชื่อเจาของบทความ ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ปท่ีตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการท่ีตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปะนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี
ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปท่ีเผยแพร ชื่อหนวยงานหรือ
องคกร พรอมท้ังจังหวัด ประเทศท่ีเผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคาน้ําหนักของการ
เผยแพรผลงานแตละชิ้น

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี ๓ (สมศ.)
จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสารนิพนธ หรือบทความจากศิลป
นิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผานการกลัน่กรอง (Peer Review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย]
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (proceedings) หรือมกีารตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติ
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท)
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน)



63

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑๔ : (สมศ.๑๔) การพัฒนาคณาจารย

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธหรือผลผลิต
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงปริมาณ

คําอธิบายตัวบงช้ี : คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมท้ังพิจารณาจาก
ความสําเร็จของสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพ่ือใหอาจารยติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําใหสถานศึกษาสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพ
อาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ

เกณฑการพิจารณา :
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้

วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารย 0 2 5
ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6
รองศาสตราจารย 3 5 8

ศาสตราจารย 6 8 10

วิธีการคํานวณ :
คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณดังนี้

เกณฑการใหคะแนน :
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา
2. นับอาจารย ท่ีปฏิบัติ งานจริงและท่ีลาศึกษาตอ โดยมีฐานขอมูล ท่ีระบุรายละเ อียดแสดง

วุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ

หมายเหตุ : การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
- คุณวุฒิคณาจารยกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ใหรับรองการเทียบเทาตามหลักเกณฑของ สกอ. และกรณี

สายวิชาชีพใหเทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ กพ.

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

หลักการ
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพ่ือใหนักศึกษา

เปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตร กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่งสถาบันจัดข้ึนให
สอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การจัดกิจกรรม
นักศึกษาท่ีดําเนินการโดยองคกรนักศึกษา ซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้ เพ่ือใหนักศึกษาได
พัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรม
จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการ
วิเคราะหชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework

for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)

ตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ
3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1 : (สกอ.) ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยางครบถวน
โดยเฉพาะในกิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการและการใช
ชีวิต (2) การบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลง
ทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหว
ในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง
วิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี

สนองความตองการของนักศึกษา

หมายเหตุ : ในกรณีสถาบันหรือคณะท่ียังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และขอ 5 โดยอนุโลม

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 (สกอ.)
ผลการประเมินคณุภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
(จากคะแนนเตม็ 5)
ผลการประเมินคณุภาพของการใหบริการขอมลูขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5)
ผลการประเมินคณุภาพของการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศกึษา
(จากคะแนนเตม็ 5)
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 : (สกอ.) ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและ
ครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา
เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3)
ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ี
สภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

เกณฑมาตรฐาน :
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการ

โดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนนิการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย

หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและความ

พรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเกิดประโยชน การวิจัย
จะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมี
แผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2)
คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจ
ดานอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพร
อยางกวางขวาง

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

ตัวบงช้ี จํานวน 6 ตัวบงช้ี คือ
4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.3 (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
๔.๕ (สมศ. ๕) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
๔.๖ (สมศ. ๖) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
๔.๗ (สมศ. ๗) ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1 : (สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ โดยมี
แนวทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตาม
แผนท่ีกําหนดไว ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนา
สมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน
เครื่องมืออุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของ

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย

ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน

ประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค

การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

สถาบัน
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเตมิเฉพาะกลุม :

8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจยัหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคมและดาํเนินการตามระบบท่ี
กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค 2)
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ของ

ตามเกณฑท่ัวไป

มีการดําเนินการ
7 ขอ

ตามเกณฑท่ัวไป
และครบถวน
ตามเกณฑ
มาตรฐาน
เพ่ิมเติม

เฉพาะกลุม

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 (สกอ.)
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท่ีไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2 : (สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือเผยแพรไปยังคณาจารย
นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายท่ีจะนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันตองจัดระบบสงเสริมสนับสนุน
ใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยาง
เหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งท่ีเผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพ่ือใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเก่ียวของ

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชน
จริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน

5. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ



71

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 : (สกอ.) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงปริมาณ

คําอธิบายตัวบงช้ี : ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงิน
จากภายในสถาบันและท่ีไดรับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรบัจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญ
ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย

เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง
0 – 5

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน

2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน

3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน

สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก x 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน

หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวม

ผูลาศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆ

ไมใชจํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏกรณีท่ีไมมี
หลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใช
นักวิจัยเปนผูดําเนินการ

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 (สกอ.)
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน
ตัวบงชี้ท่ี 4.3 (สกอ.)
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ตัวบงช้ีท่ี ๔.๕ : (สมศ. ๕) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธหรอืผลผลิต
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงปริมาณ

คําอธิบายตัวบงช้ี : การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธ
กิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพและจํานวน
ผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจาภาพอยาง
นอยรอยละ 25

งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ(Full
Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.

งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
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เกณฑการประเมิน :
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ ดังนี้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ /ระดับนานาชาติ  หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI

0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.
0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน
ควอไทลท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน Subject Category ท่ีตีพิมพ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน
ควอไทลท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน Subject Category ท่ีตีพิมพ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคท่ีเผยแพร ดังนี้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค*

0.125 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน  และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East
AsianNations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย
และเวียดนาม
การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการเฉพาะระหวางประเทศ เชน ความรวมมือ
การจัดแสดงโขน ระหวาง ไทย –ลาว เปนตน
การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศ)
การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรท่ีเปดกวางกับทุกประเทศไมจํากัดกลุมประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน)

วิธีการคํานวณ :

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด

x 100
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เกณฑการใหคะแนน :
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้

กลุมสาขาวิชา รอยละ
วิทยาศาสตรสุขภาพ 20
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10

การคิดคะแนนระดับคณะ ใหนําคะแนนท่ีคิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ยและการคิดคะแนนระดับ
สถาบันใหนําคะแนนท่ีคิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติท้ังหมด ของอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตามปการศึกษาหรือปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษาพรอมชื่อเจาของ
บทความ ปท่ีตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และคาน้ําหนักของแตละ
บทความวิจัย

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติท้ังหมดของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปท่ีเผยแพร
ชื่อสถานท่ี จังหวัด หรือประเทศท่ีเผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคาน้ําหนัก
ของแตละผลงานสรางสรรค

3. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี ๕ (สมศ.)
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาต/ิระดับนานาชาติ หรือ
ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้าํกับท่ีนับ
ในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏในประกาศของ สมศ. (จํานวน
บทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สม
ศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้าํกับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจดัอันดับ
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน
ตัวบงชี้ท่ี ๕ (สมศ.)
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความท่ี
นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารยประจาํและ
นักวิจัยประจํา)
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (ผลงานของอาจารยประจํา
และนักวิจยัประจํา)
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา)
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจยัประจํา)
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
- -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ตัวบงช้ีท่ี ๔.๖ : (สมศ. ๖) งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธหรอืผลผลิต
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงปริมาณ

คําอธิบายตัวบงช้ี : การวจิัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ
และมีประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําท่ีนําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการ
วิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรอืงานสรางสรรคท่ีไดนําไปใชประโยชน
ตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหา
ไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยาง
ชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และ/หรือไดการรับรองการใช
ประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงาน
ภายนอกสถานศึกษา

ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีสามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยาง
เปนรูปธรรม มีดังนี้

1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเรื่องตางๆ
ท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการบริหารจัดการ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน

2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเปน
ขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน
เปนตน

3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือ
ผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนตน

4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะท่ีนําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการ
ประเมินไว

หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง
หนวยงานหรือองคกร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจ
รับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา

การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ใหนับจากวันท่ีนําผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคมาใชและเกิดผลชัดเจนโดยท่ีผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได ชวงเวลาท่ีใชจะ
เปนตามปปฏิทินหรือปงบประมาณหรือปการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูล ใน
กรณีท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา 1 ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้ง
เดียว ยกเวนในกรณีท่ีมีการใชประโยชนท่ีแตกตางกันชัดเจนตามมิติของการนําไปใชประโยชนท่ีไมซ้ํากัน
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วิธีการคํานวณ :

เกณฑการใหคะแนน :
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานท่ีนําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปท่ีนําไปใชประโยชน ชื่อ
หนวยงานท่ีนําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้
ใหแสดงขอมูลท่ีระบุรายละเอียดการใชประโยชนท่ีชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปนี้

- การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน  ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนใน
เรื่องตาง ๆ  ท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน  ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข
ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชนชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนตน

- การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน  เปนตน

- การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ
หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  เปนตน

- การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะท่ีนําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและประเมินไว

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและนักวิจัย
ประจําท่ีลาศึกษาตอ

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี ๖ (สมศ.)
จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใชประโยชน
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด

x 100
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ตัวบงช้ีท่ี ๔.๗ : (สมศ. ๗) ผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ

ชนดิของตัวบงช้ี : ผลลัพธหรอืผลผลิต
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงปริมาณ

คําอธิบายตัวบงช้ี : ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห
สังเคราะห วิจัย การปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาท่ีจนเกิดผลดีตอการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ

ผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ท่ีผานกระบวนการ
กลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
หรือเทียบเทา

ผลงานทางวิชาการท่ีเปนบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ
(Book) ตองเปนผลงานท่ีผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรู
ท่ีสะทอนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทําในรูป
ของบทความเพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเนื้อหา
ท้ังหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูท่ี
เก่ียวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการหรือผูอาน
ท่ัวไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใด
วิ ช าหนึ่ ง  ท้ั งนี้ จ ะต อ ง เ ป น เ อกสาร ท่ี เ รี ยบ เ รี ย ง ข้ึ นอย า ง มี เ อกภาพ มี ร ากฐ านทางวิ ช ากา ร
ท่ีม่ันคงและใหทัศนะของผูเขียนท่ีสรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแก
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวเนื่อง

การนับจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ หนังสือ
หรือตําราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และ
ผลงานจะตองเกินรอยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีท่ีมีการตีพิมพมากกวา 1 ครั้ง ใหนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียว
ตองานวิชาการ 1 ชิ้น

เกณฑการประเมิน :
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิชาการ

0.25 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
0.50 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
0.75 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด
1.00 ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
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วิธีการคํานวณ :

เกณฑการใหคะแนน :
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ท่ีมีคุณภาพของอาจารยประจํา โดย

นับรวมผลงานของอาจารยท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงานปท่ีผลงานแลวเสร็จ ปท่ีไดรับ
การรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได ชื่อหนวยงานท่ีรับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ คาน้ําหนักของผลงานวิชาการแตละชิ้น

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี ๗ (สมศ.)
จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคณุภาพ
- -บทความวิชาการท่ีไดรับการตพิีมพในวารสารระดับชาติ
- -บทความวิชาการท่ีไดรับการตพิีมพในวารสารระดับนานาชาติ
- -ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกิน

รอยละ ๕๐ ของช้ินงาน)
- -ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสอืท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทาง
วิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน)

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด

x 100
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม

หลักการ
การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการ

ทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานท่ีสถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม
โดยใหบริการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง
รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน
เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบ
คําถามตางๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว
สถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพ่ิมพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการ
พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนา
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปน
การสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)

ตัวบงช้ี จํานวน 4 ตัวบงช้ี คือ
5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวชิาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
๕.๘ (สมศ. ๘) ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย
๕.๙ (สมศ. ๙) ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1 : (สกอ.) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
พึงกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางสถาบันเพ่ือ
เปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัยอยางเปนรูปธรรม

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย

หมายเหตุ : เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ
3

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 : (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพท่ีสนองความตองการ
และเปนท่ีพ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและความ
พรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (2)
การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรูท่ีเกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการ
เผยแพรความรูนั้นท้ังภายในและภายนอกสถาบัน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน

และเผยแพรสูสาธารณชน

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวบงช้ีท่ี ๕.๘ : (สมศ. ๘) ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธหรือผลผลิต
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงปริมาณ

คําอธิบายตัวบงช้ี : การใหบริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยูในฐานะท่ีเปนท่ี
พ่ึงของชุมชนหรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาท่ีใดๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาชุมชนในดาน
วิชาการหรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนการ
บริการท่ีมีคาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณา
การเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรอืหลักสูตร เปนตน

การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ
1. การพัฒนาการเรียนการสอน
2. การพัฒนาการวิจัย

ในการประเมินตัวบงช้ีนี้ตองมีโครงการท้ังสองประเภท  ท้ังนี้ในแตละโครงการไมจําเปนตองมีท้ัง
สองประเภท  และผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตองเสร็จสิ้นในปท่ีประเมิน

วิธีการคํานวณ :

เกณฑการใหคะแนน :
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลท่ีแสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู

และประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอนและการวิจัย โดยอาจไปตอ
ยอดพัฒนาเปนหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปดรายวิชาใหม

2. โครงการบริการวิชาการท่ีนับในตัวตั้งจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปท่ีประเมิน และโครงการ
วิชาการท่ีเปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการท่ีดําเนนิการในปท่ีประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะ
กับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับท้ังการเรียนการสอนและการวิจัยก็ได

3. การบริการวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถานศึกษา ท้ังการประเมินใน
ระดับคณะและระดับสถาบัน

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี ๘ (สมศ.)
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมตัิ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัย
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมตัิ x 100
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน
ตัวบงชี้ท่ี ๘ (สมศ.)
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา ท้ังการเรียนการสอนและการวิจัย
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ตัวบงช้ีท่ี ๕.๙ : (สมศ. ๙) ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธหรือผลผลิต
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : โครงการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการท่ี
สถาบันจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเม่ือดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีข้ึนแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพ่ึงพา
ตนเองไดตามศักยภาพของตน

ประเด็นการพิจารณา :
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณ

ของทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการท่ีสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ
3. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของชุมชน

หรือองคกรไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณของคนในชุมชนและ
เอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน

4. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรที่สราง
ประโยชน ความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม ชุมชน หรือองคกร

5. “ตอเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 2 ปข้ึนไป
6. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 5 ปข้ึนไป
7. “เขมแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได

หมายเหตุ : สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไดรับการประเมินป 2555 เปนตนไป สามารถใช
โครงการ/กิจกรรมใหมที ่ปรากฏอยู ในแผนระยะยาวโดยไดร ับการอนุมัต ิจากสภาสถาบันวาเปน
โครงการ/กิจกรรมที่ตอเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได โดย สมศ. จะ
พิจารณาใหคะแนนลวงหนา



88

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

หลักการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น

สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับ
พันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษ สืบสานพัฒนา เผยแพรศิลปะ
และวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดีข้ึน

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)

ตัวบงช้ี จํานวน 3 ตัวบงช้ี คือ
6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๑๐ (สมศ. ๑๐) การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๑๑ (สมศ. ๑๑) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1 : (สกอ.) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของ
สถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับใน

ระดับชาติ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ
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ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑๐ : (สมศ. ๑๐) การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธหรือผลผลิต
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจท่ีดีงามของบุคคลและ
สังคม เปนพันธกิจหลักประการหนึ่งท่ีสถาบันพึงตระหนัก ท่ีจะตองใหความสําคัญในการสงเสริมสนับสนุน
เพ่ือใหสังคมในสถาบันอยูรวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางท่ีนาศรัทธา และเปนท่ี
ยอมรับของสังคม การสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีจริงใจไดตอเนื่องท่ีม่ันคงและ
ยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดและสามารถประเมินผลได

ประเด็นการพิจารณา :
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง
4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียดของ

โครงการหรือกิจกรรม รวมท้ังตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชนและคุณคาตอชุมชน)
4. หลักฐานท่ีอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน

ข้ันตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน

5. รายงานรางวัลท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือ
หนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับ
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ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑๑ : (สมศ. ๑๑) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธหรือผลผลิต
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : ศิลปะและวัฒนธรรม เก่ียวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม
โดยมีลักษณะท่ีเปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนา
ใหความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและ
สรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงามอยางมีสุนทรียท่ีมีรสนิยม

ประเด็นการพิจารณา :
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี
2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนิสิตและบุคลากรมีสวนรวมอยาง

สมํ่าเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและหรือนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเตม็ 5

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. หลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการตลอดปในแตละปการศึกษา
2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีแสดงรายละเอียดท่ีกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสําเร็จ อยางเปน

รูปธรรม  รายงานผลการประเมินการมีสวนรวม
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินดานสภาพแวดลอม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัยและ

ความสวยงาม
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริม ใหนิสิตและ

บุคลากรมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1-4

หมายเหตุ :
1. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก
2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพ้ืนท่ีแวดลอม

ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม



92

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี ๑๑ (สมศ.)
จํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอนระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่ํา
กวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ี ในการ

กํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมี
คุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาตเิพ่ือสถาบันท่ีเปนเลิศ 2009-2010
7. เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คูมือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให

จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544

ตัวบงช้ี จํานวน 6 ตัวบงช้ี คือ
7.1 (สกอ.) ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง
๗.๑๒ (สมศ. ๑๒) การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน
๗.๑๓ (สมศ. ๑๓) การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน
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ตัวบงช้ีท่ี 7.1 : (สกอ.) ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบัน และ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดีมีธรรมาภิบาล
รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางท่ี
ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว

เกณฑมาตรฐาน :
1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดลวงหนา
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ

สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ

แกบุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค

ของสถาบันเตม็ตามศักยภาพ
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวน

เสีย
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอยางเปนรูปธรรม

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ.

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนนิการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ตัวบงช้ีท่ี 7.2 : (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : มาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองค
ความรูท่ีมีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนใน
สถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ
สงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูใน
สถาบัน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการ
แลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน
การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความรูในสถาบันใหดียิ่งข้ึน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

สถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย

อยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit

Knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายท่ีกําหนด

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(Explicit Knowledge)

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปน
ลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit
Knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวบงช้ีท่ี 7.3 : (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจท่ีสอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพ่ือใหเปนระบบท่ีสมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานท่ี
เก่ียวของท้ังภายในและภายนอก เปนระบบท่ีใชงานไดท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของ
ผูบริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ท้ังนี้ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใช
งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวบงช้ีท่ี 7.4 : (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน
เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือความคุมคา) เพ่ือใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ี
ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสใน
การเกิด เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหม่ันใจ
วาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบ อยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการ
บรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน

ท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท

ของสถาบัน ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ี)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย

และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหใน
ขอ 2

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา

อยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ

เสี่ยงในรอบปถัดไป

หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบปการ
ประเมิน ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียง
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ภาพลักษณ หรือตอความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน

ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร

ภายในสถาบัน ท้ังๆ ท่ีอยูในวิสัยท่ีสถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณท่ีเกิดข้ึนได แตไมพบ
แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณดังกลาว

2. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณท่ีไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ เชน
คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และ
เกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน

3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผล
กระทบตอนักศึกษาปจจุบันท่ีเรียนอยูอยางรุนแรง

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการประเมินเปนศูนย
(0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกลาวไวขางตนการไมเขาขายท่ีทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปน
ศูนย (0) ไดแก

1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงท่ีทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน

2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงท่ีลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีไดกําหนดไว

ลวงหนา
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ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑๒ : (สมศ. ๑๒) การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธหรือผลผลิต
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงปริมาณ

คําอธิบายตัวบงช้ี : สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนองคกรหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีตองมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบ
กลไกและกระบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา รวมท้ังการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน

การประเ มินผลความสํา เร็จ ในการปฏิบัติ ตามบทบาทหน า ท่ีของสภาสถาบันจะมุ ง เนน
การประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตามหนาท่ีและบทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ
การดําเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑการใหคะแนน :
ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) ท่ีครอบคลุม 5

ประเด็น ดังตอไปนี้
1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาท่ีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลครบท้ัง 10 ประเด็น

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นท่ีกําหนดในเกณฑการใหคะแนน

หมายเหตุ : เปนการประเมินในระดับสถาบัน คณะไมตองประเมิน

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี ๑๒ (สมศ.)
คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)
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ตัวบงช้ีท่ี ๗.๑๓ : (สมศ. ๑๓) การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธหรือผลผลิต
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงปริมาณ

คําอธิบายตัวบงช้ี : การประเมินผลตามหนาท่ีและบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการให
บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมุงเนนการ
ประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
ประจําป ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

เกณฑการใหคะแนน :
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมท้ังทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
หนาท่ีและบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหาร
สถานศึกษาไดกําหนดใหมีกระบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการจัดการเพ่ือใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษา มีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ
เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเปนมติสภาสถาบัน

4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถานศึกษา ท่ีกําหนดใหมีระบบการประเมิน
ผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น

5. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจของผูบริหาร
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

หมายเหตุ :
1. ระดับสถาบัน ผูบริหารหมายถึง อธิการบดี
2. ระดับคณะวิชา ผูบริหารหมายถึง คณบดี หรือผูบริหารของหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอน

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี ๑๓ (สมศ.)
คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

หลักการ
การเงินและงบประมาณเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไมวาแหลงเงินทุนของ

สถาบันอุดมศึกษาจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายไดของ
สถาบัน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทาง
วิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงินท่ีสะทอนความตองการใชเงิน เพ่ือการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจกับ
การวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา
คาใชจายท่ีสถาบันใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดท้ังหมดของสถาบันหลังจาก
หักงบ ดําเนินการคาใชจายท้ังหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของ
งบประมาณท่ีประหยัดไดหลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพ
เชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบันท่ีเนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
1. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผนดินสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเงินรายได

ตัวบงช้ี จํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ
8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
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ตัวบงช้ีท่ี 8.1 : (สกอ.) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจดัหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตอง
มีแผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธ
ของสถาบันใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ท้ังจากงบประมาณ
แผนดินและเงินรายไดอ่ืนๆ ท่ีสถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยาง
เปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดง
รายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพ่ือใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของสถาบันได

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง

มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ

บุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความม่ันคงของสถาบันอยางตอเนื่อง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

หมายเหตุ : แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับ
ไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงาน
ตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซึ่งจะเปนความ
ตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีสถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะ
กําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายได
คาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงิน
บริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการ อ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีก
เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุน
ตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลา
ของแผนกลยุทธของสถาบัน
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพการพัฒนา

คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ และ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง
ตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะของสถาบนั

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework

for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)

ตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ
9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๙.๑๕ (สมศ. ๑๕) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 : (สกอ.) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันตองสรางระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย
เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังการรายงานผลการประกัน
คุณภาพตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมี
นวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนือ่ง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจไดวาสถาบันสามารถสรางผลผลิตทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสํา คัญเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูล
ครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9องคประกอบ
คุณภาพ

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต
และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร
ใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5
หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

มีการดําเนินการ
9 ขอ
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

ตัวบงช้ีท่ี ๙.๑๕ : (สมศ. ๑๕) ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธหรือผลผลิต
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงปริมาณ

คําอธิบายตัวบงช้ี : ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553ระบุไววา “...ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผย
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน...” ท้ังนี้ สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีครอบคลุมตัวบงชี้ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตนสังกัดกําหนด โดยจะเปน
ตัวบงชี้ท่ีเนนดานปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน โดยตนสังกัดนี้
จะเปนคะแนนท่ีสามารถสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานดานตางๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาได ดังนั้น ในการประเมินตัวบงชี้นี้ จะใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายใน
โดยตนสังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม

เกณฑการใหคะแนน :
ใชคาคะแนนการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด

หมายเหตุ : กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบทุกตัวบงชี้ท่ี
กําหนด ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันตัวบงชี้นั้นมาใชแทน
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

องคประกอบที่ 97 องคประกอบตามอัตลักษณ

ตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ
๑.๑๖.๑ (สมศ. ๑๖.๑) ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ
๑.๑๖.๒ (สมศ. ๑๖.๒) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑๖.๑ : (สมศ. ๑๖.๑) ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธหรือผลผลิต
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงคุณภาพ

คําอธิบายตัวบงช้ี : อัตลักษณ หมายถึง บุคลิก ลักษณะท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน
พันธกิจ และวัตถุประสงคของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษาโดยไดรับการ

เห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนดอยาง

ครบถวนสมบูรณ
3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัต

ลักษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม
5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน

ประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวัลในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัต

ลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน

หมายเหตุ :
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได
3. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ

ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน

การคิดคะแนน :
1. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา

ขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีท่ีคณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ



110

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑๖.๒ : (สมศ. ๑๖.๒) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธหรือผลผลิต
ประเภทตัวบงช้ี : เชิงปริมาณ

คําอธิบายตัวบงช้ี : อัตลักษณ หมายถึง บุคลิก ลักษณะท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน
พันธกิจ และวัตถุประสงคของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

วิธีการคํานวณ :

เกณฑการใหคะแนน :
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

ขอมูลประกอบการพิจารณา :
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

ครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ โดยมีขอมูลประกอบการ
พิจารณาดังตอไปนี้

1. ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของสถานศึกษา รวมท้ังแผนกลยุทธ และ
แผนการปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดานตางๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการ

ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของสถาบัน
4. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาท่ีรับบัณฑิตเขาศึกษาตอ

หมายเหตุ : “1 สถาบัน 1 อัตลักษณ” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได
3. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ

ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน

การคิดคะแนน :
1. กรณีท่ีคณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา

ขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะท่ีมีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีท่ีคณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด
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ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี ๑๖.๒ (สมศ.)
ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ (จาก
คะแนนเตม็ ๕)
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดรับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาตรีท่ีมีคณุลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาโทท่ีไดรับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาโทท่ีมคีุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาเอกท่ีมคีุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเตม็ ๕)
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติท่ีมีคณุลักษณะตามอัตลักษณ
จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ท้ังหมด
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดาํเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเตม็ ๕)
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องคประกอบที่ 98 องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.

หลักการ
ตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ท่ีใหทาง สกอ. เก็บขอมูลให

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตัวบงช้ี จํานวน 1 ตัวบงช้ี คือ
4.1.3 (ก.พ.ร.) รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.1.3 : (ก.พ.ร.) รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษา ตางประเทศ

ชนิดของตัวช้ีวัด : ปจจัยนําเขา
ประเภทตัวช้ีวัด : เชิงปริมาณ

วัตถุประสงค :
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหมีทักษะ ความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศในระดับ

เกณฑท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ

คําอธิบายตัวช้ีวัด :
- พิจารณาความสําเร็จจากขอมูลผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา

ตองกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในระบบ CHE QA Online เพ่ิมเติมจากตัวบงชี้ของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ.

- นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชาวไทยในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทุกชั้นปท่ีลงทะเบียนเรียน
ภาษาตางประเทศ โดยรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ท้ังในและนอกสถานท่ีตั้ง

- เกณฑการทดสอบ หมายถึง ระดับการใหคะแนนของแตละสถาบันอุดมศึกษาท่ีกําหนด และระดับ
ท่ีผานเกณฑคือ ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม

- ภาษาตางประเทศ หมายถึง ภาษาอังกฤษ และภาษาตามกฎหมายท่ีใชในกลุมประเทศอาเซียน +3
(จีน ญี่ปุน เกาหลีใต)

วิธีการคํานวณ :

เกณฑการประเมิน :
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

40 50 60 80 100

แนวทางการประเมินผล :
ประเมินผลจากขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และผลการประเมินตนเองท่ีสถาบันอุดมศึกษา

กรอกขอมูลดังกลาวผานระบบ CHE QA Online ของ สกอ. หรือเอกสาร/หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือการ
สัมภาษณผูจัดทําขอมูล

ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set :
ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

ตัวบงชี้ท่ี 4.1.3 (ก.พ.ร.)
จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาตางประเทศท้ังหมด
- -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเกาหลี

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศท่ีกําหนด
จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบท้ังหมด x 100
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน
ตัวบงชี้ท่ี 4.1.3 (ก.พ.ร.)
- -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเขมร
- -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาจีนกลาง
- -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาญี่ปุน
- -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาทมิฬ
- -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาพมา
- -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาฟลิปโน
- -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษามาเลย
- -จํานวนนักศกึษาท่ีเขาสอบภาษามลายู
- -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาลาว
- -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเวียดนาม
- -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาอังกฤษ
- -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาอินโดนีเซีย
- -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใชในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศท่ีกําหนดท้ังหมด
(ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเกาหลีท่ีกําหนด

(ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเขมรท่ีกําหนด

(ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาจีนกลางท่ีกําหนด

(ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาญี่ปุนท่ีกําหนด

(ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาทมิฬท่ีกําหนด

(ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาพมาท่ีกําหนด

(ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาฟลิปโนท่ีกําหนด

(ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามาเลยท่ีกําหนด

(ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามลายูท่ีกําหนด

(ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาลาวท่ีกําหนด

(ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเวียดนามท่ีกําหนด

(ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษท่ีกําหนด

(ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอินโดนีเซยีท่ีกําหนด

(ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
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ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน
ตัวบงชี้ท่ี 4.1.3 (ก.พ.ร.)
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตามกฎหมายท่ีใชในกลุม

ประเทศอาเซียนอ่ืนๆ (ไดคะแนนในระดับไมต่าํกวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
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บทที่ 5 ตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานดานกระบวนการ

ตัวบงช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1. การจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.
2551-2554)

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน หากสถาบันไดกําหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู
แลวตั้งแตเริ่มตน สถาบันควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
ของสถาบันหรือไม หากเหมาะสมตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในสถาบันและผูมีสวนเก่ียวของได
รับทราบโดยท่ัวกัน

1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานสถาบันตามสภาพการณท่ีเปลี่ยนไปควรเปนการ
กําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันท้ังผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี เพ่ือเปนท่ียอมรับของทุกฝาย อัน
จะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานท่ีไดกําหนดรวมกัน และ
ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

1.3 มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน
พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนนของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมท้ังหลักการและมาตรฐาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบันและ
กลยุทธสอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นท่ีไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง

1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (Strategy) เพ่ือนําสถาบันไปสูความสําเร็จท่ีพึง
ประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Goal) และวัตถุประสงค
(Objective) คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส
(Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลยุทธท่ีชัดเจนและครอบคลุมทุก
ภารกิจของสถาบัน อันไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมวิสัยทัศนและแผนกลยุทธท่ีสถาบันกําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกัน
จากท้ังผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี เพ่ือใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวม
ใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุงหวังของสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. การถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปทุกหนวยงานภายใน

2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศน กลยุทธและ
เปาหมายของกลยุทธ และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปน
ทางการ

2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายในและมี
การมอบหมายอยางเปนทางการ
3. กระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3.1 มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ (Strategic Map) เพ่ือชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติ
การตามกระบวนการของ Balance Scorecard
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3.2 มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปท้ัง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4. ตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

4.1 มีการจัดทําตัวบงชี้ (KPI) พรอมท้ังเปาหมาย (Target) ของแตละตัวบงชี้ท่ีจะใชวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ท้ังนี้ ควรจัดทําพรอมกับการ
จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินการตาม
ตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้ และคาเปาหมาย เพ่ือใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อันจะ
นําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีไดกําหนดรวมกัน
5. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ

สถาบันควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานท้ัง 4 พันธกิจเพ่ือใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงานและสรางความเชื่อม่ันวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาท่ีเหมาะสม
6. การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้งและ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา

มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไมและ
ควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหาร ในชวงเวลาหนึ่งๆ เชน
3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการ
แกไขปรับปรุง
7. การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินท่ีไดบรรจุเขาวาระเพ่ือพิจารณาในท่ี
ประชุมผูบริหารสถาบันและท่ีประชุมสภาสถาบันเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. การนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะท่ีไดรับมา และมีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปท่ีไดรับการปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน

ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
1. ระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการดําเนินการเพ่ือเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตร
และกําหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณในสาขาวิชานั้นๆ
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1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ ในตลาดงานวามี
มากนอยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติหรือไม สถาบันมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม นอกจาก
ศึกษาความตองการหรือความจําเปนแลว ควรมีการวิเคราะหทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตร
ใหมและคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภาสถาบัน

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชานั้นๆ ความคิดเห็น
จากบัณฑิตและผูประกอบการท่ีรับบัณฑิต เขาทํางานเพ่ือใหทราบจุดท่ีควรปรับปรุงหลักสูตร

1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรท่ีปรับปรุงผานการพิจารณา ตามระบบท่ีสถาบัน
กําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตน และนําเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ

1.5 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด และนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันท่ีสภาสถาบัน
อนุมัติ
2. ระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปดหลักสูตรโดยพิจารณา
หลักสูตรท่ีไมสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรท่ีมีผูสมัครเรียนนอยหรือหลักสูตรท่ี
องคความรูลาสมัย ไมเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เปนตน

2.2 เม่ือหลักสูตรใดเขาเกณฑของการปดหลักสูตร ใหเสนอเรื่องผานการอนุมัติของคณะกรรมการ
ตางๆ ตามท่ีสถาบันกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เปนตนและเสนอสภา
สถาบัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับจาก
วันท่ีสภาสถาบันอนุมัติ
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน การสอน กรณีท่ี
หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงช้ีกลางท่ีกําหนด
ในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกร
วิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย

3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปดสอนตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และยังตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง โดยกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินท่ี
สะทอนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงชี้กลาง)ท้ังในประเด็นการบริหาร
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนการบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอนการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา ความตองการของตลาดแรงงานหรือความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตมีการควบคุมตดิตาม และประเมนิ คุณภาพตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินการตอผูเก่ียวของและสาธารณชน
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3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอยางละเอียดและรอบคอบ
เก่ียวกับหลักเกณฑและรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ท้ังนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรมี
ผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการให
หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของกอนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการ
สอน และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง
4. คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน ท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบท่ีกําหนด
ในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร

4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาโดยจัดใน
รูปของคณะกรรมการ ท้ังนี้ อาจเปนชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา-สาขาวิชา
หรือคณะวิชาท่ีมีอยู หรือแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ

4.2 จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑท่ีกําหนดอยางนอย
ทุกปการศึกษา เพ่ือวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพียงใด

4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของแตละหลักสูตร
โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้วิเคราะหผลการประเมิน และแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4
กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับ
ใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผล
การประเมินท่ีไดจากขอ 4 จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไปตามาตรฐานและตัวบงชี้ผานเกณฑการ
ประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร

ตัวบงช้ีที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ

ขอมูลท่ีควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร
ครอบคลุมขอมูลท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้

1.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมท้ังท่ีตองการในอนาคตอยางนอย 5
ปขางหนา เพ่ือใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของสถาบัน กําหนดอัตรากําลังท่ีตองการเพ่ือ
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหา
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีใหเขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาท้ังจาก
ภายนอกและภายในสถาบัน
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1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (Training Needs) ของบุคลากร ท้ังสาย
อาจารยและสายสนับสนุน เพ่ือใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑท่ีสถาบันการศึกษากําหนด และสามารถ
นําความรูท่ีไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซึ่งหัวหนาหนวยงานสามารถประเมิน
ความตองการนี้ได ขอมูลเก่ียวกับความสามารถ (Competencies) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ในระดับ
ตางๆ เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการ
เรียนรูเก่ียวกับแนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะท่ีดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน
รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับการสอนงาน การหมุนเวียนใหไปทํางานในดานอ่ืนๆ การเขาศึกษาในโครงการท่ี
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน

1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของสาย
งาน ในรอบปท่ีผานมา เพ่ือใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทํางาน และใชเพ่ือการปรับปรุง
แกไขชมเชย ใหรางวัลตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปนธรรม รวมท้ังการ
สรรหาคนเกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในสถาบัน

1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางท่ีควรมีการ
วางแผน เพ่ือการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและ ความคาดหวัง
ของผูปฏิบัติงานและของสถาบัน
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด

2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลาย
ลักษณอักษรเพ่ือใหอาจารยหรือบุคลากรไดทราบภายใตเวลาท่ีกําหนด และเปนไปตามกรอบอัตรากําลังท่ี
สถาบันวางแผนไว

2.2 มีการวิเคราะหงาน (Job Analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน (Job
Description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification) รวมท้ังความสามารถ
(Competencies ) ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมวิธีการทํางาน
และทักษะท่ีจําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job Evaluation) ท่ีมีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเสนทาง
เดินของตําแหนงงาน (Career Path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะหปริมาณการเขา ออกของบุคลากรแต
ละกลุม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล

2.4 มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนและเสนทางเดินของ
ตําแหนงงานท่ีกําหนด รวมท้ังติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล เพ่ือการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.1 สรางบรรยากาศของสถานท่ีทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอมบรรยากาศ การทํางาน การ
จัดสวัสดิการ การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน การสรางบรรยากาศของ
ความสุขในการทํางาน

3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เชน
มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทราบ
โดยเร็ว มีการกระตุนและชวยเหลือผูท่ีมีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในดานตางๆ เชน ชวยจัดทําเอกสารการ
ขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอ่ืนๆ
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3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตางๆ เชนประชาสัมพันธผลงานท่ีไดรับรางวัล
ท้ังภายในและภายนอกสถาบันจัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเปนเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเปนกรณี
พิเศษ

3.4 มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดใหผูท่ีมีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนําชวยเหลือและ
สนับสนุนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ

3.5 มีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการพัฒนารวมกัน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและรวมมือในการทํางาน มีชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชา และ
ผูใตบังคับบัญชารวมท้ังระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีและพัฒนางานรวมกัน

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ท้ังในเชิงปองกันและสงเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็ค
สุขภาพ สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุนดานสถานท่ีออกกําลังกาย สนับสนุน
ผูเชี่ยวชาญในการแนะนําดานการดูแลสุขภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจาก การพัฒนา
มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวของ

ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการเพ่ิมความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนา
เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาบุคลากรสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน
หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใชกลไกการติดตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือ
พัฒนา 6-9 เดือน หรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
อบรมหรือการพัฒนา เปนตน
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

5.1 สถาบันจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณ
แกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ

5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุน

สถาบันจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
รวมท้ังผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผล
การดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยท่ีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมายนั้น ควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธของสถาบัน
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนในรอบปถัดไป
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน

7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด
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7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป

ตัวบงช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร

1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุน และหลากหลาย
สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน ยอมรับความสามารถท่ีแตกตางและวิธีการ
เรียนรูท่ีหลากหลายของผูเรียน เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนท่ีเนนการคิด
วิเคราะหการมีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรูรวมท้ัง การสรางหรือพัฒนาความรูใหมๆ ดวย
ตนเอง โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริง ชี้แนะ
แหลงขอมูลความรู จัดการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวกในการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนเกิดความ
สัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา

1.2 มีการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ
อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานท่ี รวมท้ังฝกงานและฝก
ประสบการณ

1.3 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในแตละ
รายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลความสําเร็จเพ่ือนํามาปรับปรุง การเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

2.1 อาจารยจัดทํารายละเอียดของรายวิชาท่ีจะเปดสอนในแตละภาคการศึกษา แตละรายวิชา
ระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย

- จุดมุงหมายของรายวิชา เปนการระบุผลการเรียนรูเม่ือผูเรียนไดเรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแลว โดย
เนนพฤติกรรมท่ีเปนผลจากการเรียนรูซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

- ลักษณะและการดําเนินการ เปนการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงการสอน และการให
คําปรึกษา

- การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน เปนการอธิบายความรูหรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะ
พัฒนาผูเรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในดานตางๆ ท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

- แผนการสอนและการประเมินผล ในแตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือเนื้อหาท่ีจะสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนท่ีใชและวิธีการประเมินผลการเรียนรูของหัวขอหรือเนื้อหานั้นๆ

- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสารหนังสือ ตําราท่ีทันสมัยท่ีใชประกอบการเรียน
การสอน รวมท้ังแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีชวยเสริมประสบการณจริงหรือประสบการณเชิงปฏิบัติแก
ผูเรียน

- การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียนการสอน
โดยใชขอมูลจากแหลงหลากหลาย เชน ความเห็นของผูเรียน ความเห็นของท่ีมีผูสอน ผลการเรียนรูของ
ผูเรียนและจากการสังเกตการณ เปนตน
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2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียนในคาบแรกท่ีพบ
ผูเรียน

2.3 การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินท้ังในระหวางภาคการศึกษา
(Formative Evaluation) และเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา (Summative Evaluation)
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีรายวิชาท่ีสงเสริมใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงท้ังในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ
อภิปรายกลุม สัมมนาทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานท่ี รวมท้ังฝกงานและฝก
ประสบการณ

3.2 จัดใหมีระบบการรายงานพัฒนาการของผูเรียนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการเรียนรู
ดวยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคลหลังจบหลักสูตร
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากบุคคลหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกในดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือใหผูเรียนไดทราบถึงการนําความรูทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติ
และมีความรูทางวิชาการท่ีทันสมัย การดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษ
สอนท้ังรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานักศึกษาฟงการบรรยายและเยี่ยมชมหนวยงานหรือ
สถานท่ีภายนอกสถาบัน ใหนักศึกษาฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เปน
ตน
5. มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน

5.1 อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอยาง
ตอเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะหการสอนท่ีผานมา โดยการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนวาวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมท้ังการประเมินผล การเรียนรูของ
ผูเรียนเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงดานใด อยางไร

5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการวิจัยและประสบการณการ
จัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเปนประจําอยาง
ตอเนื่อง
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5

เม่ือสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนตอคุณภาพ การจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและ ความเหมาะสมของ
อุปกรณและสื่อสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณท่ีใชในหองเรียนคอมพิวเตอร อุปกรณในหองปฏิบัติการ
หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด เปนตน นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาวขางตนไปปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาค
การศึกษาถัดไปดวยวา มีการนําการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนอยางไร



124

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผล การเรียนรู
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

สถาบันหรือคณะวิชาควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาท่ีตอไปนี้
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2 เพ่ือตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ
- ติดตาม วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาค

การศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเรียน และวางแผนปรับปรุงในสวนท่ีเก่ียวของ หรือเสนอ
การปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับท่ีสูงข้ึน

- ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูเรียนปจจุบัน
และผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกาและกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑและกรอบเวลาท่ีกําหนด
ทุกปการศึกษา

- ระบุถึงความจําเปนตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปดรายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจาก
ผลการประเมินของผูเรียน / ของผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา / ของผูประเมินอิสระ และของผูใชบัณฑิต
อยางตอเนื่อง

ตัวบงช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต อยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร

1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิต
เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
หรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีสนองความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากท่ีสุด โดยนําขอมูล
จากการสํารวจมาบูรณาการรวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

1.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการทบทวนปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีจําเปน
และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดย
คํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรท่ีตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงระดับทองถ่ินระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติดวยมีการกําหนดเปนเปาหมายการผลิตบัณฑิตระหวางผูสอนรวมกัน และเผยแพรใหผูท่ี
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและรวมกันพัฒนานักศึกษา
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร และนํา
ขอมูลจากผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็น
การกําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนระดับหลักสูตร โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีกําหนด เพ่ือใหผูสอนแต
ละวิชาไดรับรูและถือเปนภาระหนาท่ีท่ีตองพัฒนาผูเรียนในทักษะท่ีจําเปนของรายวิชานั้นๆอาจมีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหวางรายวิชา และระหวางการเรียนรู
ในหองเรียนกับนอกหองเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือใหมีทักษะการ
ปฏิบัติงานในโลกแหงการทํางานจริงได
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2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนของอาจารยท่ีจะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา มีการประชุมวิพากษการจัดการ
เรียนการสอนสื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพ่ือใหผูสอนไดขอมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพ่ือน
รวมงาน

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลท่ีสะทอนทักษะความสามารถดานการเรียนรูของผูเรียน เนน
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรูข้ันสูง ใช
วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงาน (Performance) ของ
ผูเรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูท่ีใชวิจัยเปนฐาน

2.5 ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรใน การแลกเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนการสอน และการแกปญหารวมกันสําหรับผูเรียนท่ีจําเปนตองไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือทรัพยากรท่ี
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ

3.2 หนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน สงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพ่ือใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเองอาจมีการจัดทําเว็บไซตเพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยมีการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู ในรูปของการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) เพ่ือใหการ
เรียนรูเกิดข้ึนไดทุกท่ี ทุกเวลา
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ

4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการท่ีเกิดข้ึนในท่ีตางๆ ท้ังในประเทศ
และตางประเทศใหนักศึกษารับรู

4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายในสถาบัน
หรือนอกสถาบัน

4.3 หากเปนไปได อาจมีการกําหนดเปนเงื่อนไขใหนักศึกษาตองมีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการ
ระดับชาติทุกป หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้งในระหวางการศึกษา

4.4 ในระดับชั้นเรียน ผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนใหนักศึกษา
สงผลงานวิชาการใหท่ีประชุมวิชาการตางๆ พิจารณา เรียนรูเทคนิคการสงผลงานวิชาการใหไดรับการ
คัดเลือกไปเผยแพร
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดย
สถาบัน

5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษา
และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ท้ังกิจกรรมภายใตหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

5.2 มีการกําหนดเงื่อนไขใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถาบัน
โดยมีการประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเปนปจจัยสําคัญตอผลการเรียน หรือตอการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
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ตัวบงช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา

1.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพท้ังทางกายและทางจิต
ขอมูลดานการเรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลท่ีสถาบันสามารถติดตอเม่ือนักศึกษามีปญหา

1.2 หนวยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการท่ีเหมาะสม คํานึงถึงสัดสวน
อาจารยตอนักศึกษา ท่ีทําใหอาจารยสามารถดูแลนักศึกษาไดท่ัวถึง มีระบบการชวยเหลือนักศึกษาใน
ความดูแลใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มีการประชุมระหวางอาจารยท้ังท่ีเปนทางการ
หรือไมเปนทางการ เพ่ือสงตอขอมูลเก่ียวกับนักศึกษาท่ีมีปญหาดานการเรียนในกลุมผูสอนหรือ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เนนการใหบริการความชวยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปองกันปญหามากกวา
การแกปญหา

1.3 หนวยงานระดับคณะหรือระดับสถาบัน เชน ฝายกิจการนักศึกษามีหนวยใหบริการหรือให
คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาท่ีคอยรับเรื่องรองทุกขของนักศึกษาท่ีขอใชบริการ
ตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายดวน (Hotline) สําหรับใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ี
มีปญหาวิกฤติและตองการความชวยเหลือดวน และมีระบบการดูแลนกัศึกษาในกรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาสง
นักศึกษามารับบริการ

1.4 มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา ไปยังโรงพยาบาลหรือ
หนวยใหบริการเฉพาะทางในกรณีท่ีนักศึกษามีปญหาท่ีรุนแรงเกินความสามารถของสถาบันท่ีจะดูแลได

1.5 ผูเก่ียวของกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการชวยเหลือหรือใหคําแนะนําแก
นักศึกษา จนสามารถแกไขปญหาของนักศึกษาไดสําเร็จ

1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเปนระยะๆ เพ่ือ
สรางความเขาใจรวมกัน และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน

1.7 มีการจดัประชุมเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางสถาบันกับครอบครัวของนักศึกษา เพ่ือรวมมือ
กันแกไขปญหาของนักศึกษา

1.8 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเก่ียวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา

2.1 สถาบันจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด เว็บไซตสําหรับประกาศขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนกับนักศึกษา เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการท่ีทันสมัยและท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาจําเปนตองรู

2.2 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเก่ียวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ
2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังในและนอกสถาบันเพ่ือเปนแหลงดูงาน แหลงฝก

ประสบการณของนักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเปนแหลงเรียนรูของแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพเพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณทางวิชาชีพ
ท่ีเหมาะสมตอไป

3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยใหนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลักในการ
ดําเนินงานเพ่ือฝกทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน

3.3 มีชองทางใหนักศึกษาหรือผูเก่ียวของไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
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3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา

4.1 สถาบันมีฐานขอมูลศิษยเกา และมีการจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต จดหมายขาว
ฯลฯ สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนกับศิษยเกา เชน ขอมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ
การสัมมนาความรูใหมๆ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการ ท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชา

4.2 มีการสงขาวใหศิษยเการับรูเก่ียวกับกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณ
เปนระยะๆ

4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน การทําวิจัยแบบรวมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเปนกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ กิจกรรมดังกลาว นอกจากจะใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณท่ี
ดีแกนักศึกษาปจจุบัน และสรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษาปจจุบันกับศิษยเกาแลว ยังทําให
ศิษยเกาและอาจารยไดเรียนรูวิทยาการใหมๆ ในฐานะผูใหและผูรับ

4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใหบริการ
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา

5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณสําหรับศิษยเกา
เปนระยะๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู

5.2 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและ
ประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

6.1 หนวยงานท่ีเก่ียวของในสถาบันระดับภาควิชา ฝาย คณะหรือสถาบัน มีระบบ การติดตาม
ประเมินผลการใหบริการทุกดานแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการมอบหมายผูรับผิดชอบใน การประเมิน
และระยะเวลาในการประเมิน

6.2 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน และนําเสนอผลการประเมินแกผูรับผิดชอบ
และผูบริหารระดับคณะ สถาบัน

6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยูในระดับ 3.51 ข้ึนไปจาก
คะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวามีการบริการท่ีอยูในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของ การใหบริการดาน
ใดท่ียังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ต่ํากวา 3.51 คะแนน) ใหทําการวิเคราะหสาเหตุ ปญหาอุปสรรค เพ่ือหา
แนวทางการปรับปรุงการใหบริการ ท้ังนี้ ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาหรือศิษยเกามีสวนรวมในการ
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาหรือการปรับปรุงการใหบริการดวย
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี
สนองความตองการของนักศึกษา

7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเก่ียวของทราบทุกระดับ และมีการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะการบริการในดานท่ียังไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด

7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาและประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการทุกดานตามแผนท่ีกําหนด

7.3 มีการสํารวจขอมูลจากนักศึกษา และศิษยเกาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในบริการท่ีสถาบันจัด
ใหทุกดานอยางนอยปละครั้ง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบ การใหบริการใน
ระยะตอไป
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ตัวบงช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน

1.1 หนวยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
ท่ีชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร
ท้ังนี้ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีท้ังท่ีจัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองคกรนักศึกษา เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามท่ีสถาบันกําหนด และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับ
การศึกษา

1.2 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย ตัว
บงชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตัวบงชี้เฉพาะ (ถามี) ท่ีนอกเหนือจาก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือใชในการติดตามประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ี
ไดรับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม
2. มีกจิกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

สถาบันมีการพัฒนาความรูความเขาใจแกนักศึกษาดานการประกันคุณภาพ และกําหนดเงื่อนไข
ใหนักศึกษาระบุตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมท่ี
นักศึกษาเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําแผนการจัด

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท ไดแก กิจกรรมวิชาการท่ี
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
หรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมและกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันตองสงเสริมการจัดทําแผน การจัด
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกอยางนอย 2 ประเภทจากประเภทกิจกรรม
ตอไปนี้ ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมี
กิจกรรมวิชาการรวมอยูดวย

3.3 การจัดกิจกรรมของนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรม ตองจัดทํา
ขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยท่ีปรึกษา หรือฝายกิจการนักศึกษาของสถาบัน) โดยมี
คําอธิบายเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพท่ีใชในการจัดกิจกรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก
วัตถุประสงคของกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรมท่ีจัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมาย และ
วิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนานี้มาใช
ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม
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3.4 ผูรับผิดชอบควรใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทําขอเสนอ
โครงการท่ีถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน

4.1 สถาบันใหนักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน
และใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานในรูปแบบตางๆ เชน กิจกรรม
การจัดการความรู (KM: Knowledge Management) การใหนักศึกษานําเสนอผลการดําเนินงาน (ผลการ
ประเมิน) ในท่ีประชุม เพ่ือใหนักศึกษากลุมอ่ืนรับรูรวมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับวิธีการวาง
แผนการทํางาน การพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ

4.2 ในระดับสถาบัน อาจารยท่ีรับผิดชอบฝายกิจการนักศึกษาควรมีการประชุมกับสถาบัน
ภายนอก เพ่ือสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของนักศึกษาระหวางสถาบัน และสงเสริมการสรางเครือขาย
การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระหวางสถาบัน ท้ังนี้ สถาบันควรใหทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหวาง
สถาบันดวย

4.3 ในแตละป สถาบันอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนักศึกษาระหวางสถาบันมีการจัดเวทีหรือ
การประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีไดจากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัดกิจกรรม
ของแตละสถาบัน รวมท้ังการแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชระบบการประกันคุณภาพใน การจัด
กิจกรรมของนักศึกษา

4.4 อาจมีการรวมมือกันเพ่ือสรางชองทางการเผยแพรกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระหวาง
สถาบัน มีการรวมตัวกันเปนเครือขายสถาบัน เพ่ือเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณใน การจัด
กิจกรรมนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบอาจเปนการทํางานรวมกันของอาจารยและนักศึกษาระหวางสถาบัน
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

5.1 สถาบัน (ฝายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม การพัฒนา
นักศึกษาตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด

5.2 สถาบันกําหนดใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรมและนํารายงานผลการจัด
กิจกรรมมาสังเคราะห เพ่ือใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาในแตละ รอบป

5.3 สถาบันมีการติดตามประเมินความรูความเขาใจ และการประยุกตใชระบบประกันคุณภาพใน
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

5.4 สถาบันมีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักศึกษา เพ่ือจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ในปตอไป
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

6.1 สถาบันมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผล
การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนไปใชในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ การ
วิเคราะหคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในดานท่ียังไม
บรรลุผลเทาท่ีควร

6.2 สถาบันนําเสนอผลใหผูเก่ียวของทุกระดับรับรู และมีการระดมความคิดใน การพัฒนา
นักศึกษาใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผานกิจกรรมนักศึกษา
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ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดาน การวิจัย
ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

1.1 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดหนวยงาน
บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีรับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค
อยางเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ
เพ่ือบรรลุตามเปาหมายของแผนการวิจัยของสถาบัน

1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหบรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
บริหารงานวิจัย เชน งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัยเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย
นอกจากนั้น อาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัย
หลังปริญญาเอกใหปฏิบัติงานในกลุมหรือศูนยวิจัย เปนตน
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เชน 1)
การกําหนดใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวจิัยของอาจารย 2) การกําหนดใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสรางสรรค ซึ่งเก่ียวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารย
3) การกําหนดใหนักศึกษาทุกระดับเขาฟงการบรรยายหรือสัมมนาเก่ียวกับผลความกาวหนาในงานวิจัย
ของอาจารย หรือของศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) หรือเขา
รวมการจัดแสดงงานสรางสรรคของอาจารย 4) การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงาน
สรางสรรคของนักศึกษา หรือสงเสริมนักศึกษาเขารวมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ระดับชาติและนานาชาติ 5) การสงเสริมใหอาจารยนําผลลัพธท่ีเกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหา
ในการจัดการเรียนการสอน เปนตน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจําและนักวิจัย

3.1 จัดระบบการรับเขาและกํากับดูแลอาจารยและนักวิจัย เชน วิเคราะหกําลังคน วางแผน และ
รับเขาบุคคล (ท้ัง อาจารย นักวิจัย และนักศึกษา บัณฑิตศึกษา) ท้ังจากในประเทศและตางประเทศท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบัน ทําการกําหนดกฎเกณฑ
แนวทางกํากับ และสงเสริมใหอาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิมพผลงานในวารสารหรือจัด
แสดงผลงาน ท่ีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเปนภาระงานท่ีชัดเจนท่ีตองปฏิบัติ

3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการท่ีเหมาะสมกับประสบการณของแตละกลุมบุคคล
กรณีนักวิจัยรุนใหมอาจเริ่มจากการฝกอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยไดรับ การแนะนําหรือ
การรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเขารวมประชุมวิชาการ การชวยใหคําปรึกษาวิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยท่ัวไป การสงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัย หรือรวมทีมวิจัย
กับนักวิจัยชั้นนํานอกสถาบันท้ังในและตางประเทศ เปนแนวทางหนึ่งท่ีทําใหไดรับความรูและ
ประสบการณท่ีมีคุณคา

อยางไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดคือการสงเสริม การ
ทํางานวจิัยเปนทีมท่ีประกอบดวยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก
และนกัศึกษาบัณฑิตศึกษา ผูชวยวิจัย ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและตอเนื่อง
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3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของแกอาจารยและนักวิจัย
ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด

3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การใหผลตอบแทนหรือการใหรางวัลสําหรับ
นักวิจัยท่ีมีผลงานดีเดน การจัดบรรยากาศและการบริการตางๆในสถาบันใหเหมาะสมและจูงใจแกการ
คนควาวิจัยและผลิตงานสรางสรรค เปนตน
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค

ในกรณีของนักวิจัยรุนใหม การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําไดยาก ดังนั้น สถาบันจึงควร
จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคเพ่ือใหนักวิจัยเหลานี้มีโอกาสสรางผลงาน ท่ี
สามารถนําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกสถาบันในโอกาสตอไป

สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกนั้น สถาบันอาจจัดใหมีระบบสนับสนุน เชน
การจัดใหมีขอมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ท้ังแหลงทุนภายในประเทศและ
ตางประเทศ ท่ีอาจารยและนักวิจัย สามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นอาจจัดใหมีคณะ
ผูเชี่ยวชาญเปนพ่ีเลี้ยงตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารยและนักวิจัยท่ีเสนอขอทุนไปยังแหลงทุน
ตางๆ และชวยเหลือปรับปรุงโครงการเหลานั้นใหเหมาะสม เพ่ือมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากยิ่งข้ึน
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน

สถาบันควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ท้ัง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัยแหลงคนควาทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพ่ือ
การวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีสงเสริมการวิจัย ดังนี้

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย 1) งบประมาณสนับสนุน การบริหาร
งานวิจัยของกลุมวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัยหรือศูนยวิจัยเพ่ือใหสามารถผลิตผลงานระดับสากล หรือ
ผลงานตามความตองการของประเทศ หรือของทองถ่ินอยางตอเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย
2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ 3) งบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4)
งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) เปนตน

5.2 หองปฏิบัติการวิจัยท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทท่ีเปนจุดเนนของสถาบัน ระบบ
รักษาสุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐาน ศูนยเครื่องมือระดับสูงท่ีจําเปนท่ีหลาย
หนวยวิจัย หรือกลุมวิจัยหรือศูนยวิจัย สามารถใชรวมกันได หรือหากไมมีศูนยเครื่องมือระดับสูงดังกลาวก็
ตองจัดระบบผานเครือขายท้ังในและตางประเทศใหสามารถเขาใชของหนวยงานอ่ืนได เพ่ือไมใหเปน
อุปสรรคตอการวิจัยของนักวิจัย

5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารท้ังในรูปของเอกสาร (Hard Copy)
และสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอแลวยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุน
ศาสตราจารย อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) การสนับสนุนการไปรวมทํางาน
วิจัยหรืองานสรางสรรคกับหนวยงานอ่ืนท่ีมีชื่อเสียงท้ังในและตางประเทศ ท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของ
อาจารย โดยเฉพาะในชวงลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณทางวิชาการ (Sabbatical Leave) ของอาจารยใน
มหาวิทยาลัยวิจัย

5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยท่ีครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดานตอไปนี้ 1) ขอมูล
ดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 2) ขอมูลดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคของสถาบัน ท้ังปจจุบันและผลงานท่ีผานมา 3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท้ังวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูลการ
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สนับสนุนของสถาบันในการเผยแพรผลงาน 4) ขอมูลดานระบบและกลไกของสถาบันในการสงเสริมการ
นําผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมดาน การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขาย
ทรัพยสินทางปญญา 5) ขอมูลเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของสถาบันท่ีเก่ียวของกับ
การวิจัยและงานสรางสรรค
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น

สถาบันจัดใหมีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยางสมํ่าเสมอ โดยการมีสวน
รวมของอาจารยและนักวิจัย เชน การประเมินผลสําเร็จของการใหทุนวิจัย ท้ังในประเด็น งานวิจัยเสร็จทัน
ตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไปตามหลักเกณฑ ผูรับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกไดในโอกาสตอมา หรือการประเมินแหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัยในประเด็นความ
เหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยในปจจุบัน หรือการประเมินระบบ
สารสนเทศในประเด็นความเหมาะสมกับความตองการใชของอาจารยและนักวิจัย เปนตน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถาบัน

สถาบันนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมท่ีตองทําเพ่ือ การ
ปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณท่ีตองใชหากจําเปน
กําหนดระยะเวลาท่ีการปรับปรุงตองแลวเสร็จ จากนั้นจึงดําเนนิการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยตามท่ีกําหนด
8. มีระบบและกลไกเพือ่สรางงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือจากสภาพ
ปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค2)

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทางและข้ันตอน ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสรางความ
รวมมือกับองคกรภายนอกโดยวิธีการตางๆ เชน การจัดหาขอมูลสารสนเทศของกลุมเปาหมาย การ
สนทนากับกลุมเปาหมายท่ีสําคัญ (Focus Group) การติดตอสรางสัมพันธกับองคกรภายนอก การใช
ขอมูลปอนกลับ (Feed Back) จากความรวมมือท่ีมีอยูเดิมวัตถุประสงคของความรวมมือดังกลาวควรมีท้ัง
การรวมทํางานวิจัยและงานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือเพ่ือตอบโจทยของหนวยงานหรือ
ชุมชนภายนอก รวมถึงการรวมใชทรัพยากรท้ังสถานท่ี บุคคล อุปกรณหรือทรัพยากรอ่ืนๆ

ตัวบงช้ีที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

วางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุน การตีพิมพ
หรือการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือในท่ีประชุมวิชาการท่ีมี peer review ใน
ประเด็นตอไปนี้ เชน 1) การจัดใหมีพ่ีเลี้ยงแกนักวิจัยรุนใหมเพ่ือชวยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอ
ในท่ีประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัย
ของอาจารยและนักวิจัย ท่ีจะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
เขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค 4) การจายคาตอบแทนสําหรับผลงานวิจัย
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หรืองานสรางสรรค ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 5) การจายคาตีพิมพกรณีวารสารเรียกเก็บเงินเปนตน
ท้ัง นี้การสนับสนุนดังกลาวอาจแตกตางกันตามสถานภาพและจุดเนนของแตละสถาบัน
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

วางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรร
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมายโดย
ยังคงความเชื่อถือไดในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ เชน กําหนดผูรับผิดชอบติดตาม
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัย คัดสรรคผลงานท่ีนาจะเปนท่ีสนใจของบุคคลท่ัวไป
จัดใหมีการสัมภาษณอาจารยเจาของผลงาน วิเคราะหสังเคราะหขอมูลใหเปนความรูท่ีนาสนใจซึ่ง
สาธารณชนสามารถเขาใจไดจัดหมวดหมูความรูท่ีไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร
3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ

นําองคความรูท่ีไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในขอ 2 เผยแพรสู
สาธารณชนผานสื่อตางๆ อยางเปนระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายดําเนินการประชาสัมพันธตามแผนตลอดจนการติดตามขอมูลปอนกลับนอกจากนั้นการ
ประชาสัมพันธอาจรวมถึงการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยเชื่อมโยงกับศิษย
เกา ชุมชน และองคกรภายนอกท้ังรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายท่ีคาดวาจะสามารถสนับสนุน
งานวิจัยหรือรวมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน
4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชน
จริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน

สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เชน 1) กําหนดข้ันตอน วิธีการ
และผูรับผิดชอบเพ่ือเปนสื่อกลางสานสัมพันธในการถายทอดเทคโนโลยีระหวางอาจารย และนักวิจัยกับ
องคกรภายนอกท่ีมีศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 2) ผูรับผิดชอบ
แสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนท้ังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีตองการรับบริการวิจัยในเรื่อง
เฉพาะใดๆ จากสถาบัน (Consultancy) และประสานงานตอไปยังผูวิจัย 3) ผูรับผิดชอบริเริ่ม
ประสานงาน หรือสงเสริมการนําผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปสูงานเชิงพาณิชยใน
ลักษณะนิติบุคคล (Start up Company) เปนตน
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

สถาบันหรือคณะวิชาวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการ
สนับสนุนการเจรจาตอรอง ทําขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ แกอาจารย
นักวิจัย และสถาบันในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตลอดจน
สนับสนุนในการเจรจาเขาไปรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจใดๆท่ีเกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

นอกจากนั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของอาจารย
นักวิจัยและของสถาบันในผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขาย หรือทําธุรกิจท่ีเปนผลจากงานวิจัย โดย
เปนหลักเกณฑท่ีโปรงใส เปนท่ียอมรับของทุกฝาย
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ตัวบงช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการดานตางๆ ท่ีสัมพันธกับ
พันธกิจ ของสถาบัน มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนและจูงใจใหอาจารย บุคลากรทุกระดับมี ความพรอมท้ัง
ในดานความรู ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแหงการบริการ (Service Mind) ในการใหบริการวิชาการแก
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบของการ
ใหบริการ กําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรใหชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียงและทดแทน
ระหวางภาระงานดานตางๆซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสนใจการใหบริการแกชุมชน สังคมตาม
ความถนัดและจุดเนนของสถาบันในการใหบริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือบรรลุตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคมกับการเรียนการสอน

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ การปฏิบัติงาน
ประจําดานอ่ืนๆ ของอาจารยและบุคลากร เชน การกําหนดใหนักศึกษานําความรูไปจัดทําเปนโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน 1) มีการนําผลการวิจัย
ไปสูการใชประโยชนจริงท่ีตอบสนองความตองการของทุกภาคสวนในทุกระดับ และ 2) นําความรู
ประสบการณจากการใหบริการกลับมาพัฒนาตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย
เปนตน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย

จัดใหมีระบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ ผูรับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเปนท้ังผู
ใหบริการและผูรับบริการท้ังในระดับแผนการดําเนินงาน เปาหมายของสถาบัน ความรวมมือรวมใจของ
บุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการใหบริการท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีสถาบนักําหนดไว
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย

สถาบันนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ท่ีไดอยางสมํ่าเสมอ
และเปนรูปธรรม

ตัวบงช้ีที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน

มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือ
ประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน
และความเชี่ยวชาญของสถาบัน
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2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ

สถาบันมีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับวิชาชีพท่ีจะใหบริการ มารวมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสรางเครือขาย
(Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานในรูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือกับสถานประกอบการใน
การนําผลการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือไปใชพัฒนาบุคลากรของสถาน
ประกอบการหรือสวนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษาแนะนําและจัดใหมีชองทางในการ
สื่อสาร ทําความเขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหมๆ ในชุมชน
3. มีการประเมินประโยชนหรอืผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม

มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมวาสอดคลองกับ
ความตองการของผูรับบริการท้ังทางตรงและทางออมมีการประเมินผลท่ีเกิดกับนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากรผูใหบริการ ท้ังในดานการนําความรูความเชี่ยวชาญไปใชประโยชนการสื่อสาร การชี้แจงแนะนํา
ใหผูรับบริการและประชาชน
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ

มีการนําผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการใหบริการ
ระบบและกลไกการใหบริการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการใหบริการ คาใชจาย
ระยะเวลาในการใหบริการสัญญาการบริการ ซึ่งรวมท้ังการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการ
ใหบริการ โดยจัดใหมีระบบการใหขอมูลท่ีชัดเจน มีความเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพรสูสาธารณชน

สถาบันมีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการ สงเสริมใหเกิดกระบวนการในการ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน ซึ่งรวมท้ังผูเรียนดวย จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดและ
เผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตางๆ รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลการบริการ
วิชาการเผยแพรสูสาธารณะ

ตัวบงช้ีที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี
ระบบสงเสริม ใหบุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติ และมีผลลัพธ
ชัดเจนตามแนวทางท่ีกําหนดไว เชน มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
กําหนดผูรับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม
มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบและมีการนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา

สถาบันสนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับการเรียนการ
สอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไป
ผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เขากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและท่ีจัดโดยองคการนักศึกษา
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3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
3.1 สถาบันมีสถานท่ีเพ่ือการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน มีหอศิลป หอ

ประวัติ พิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณดานศิลปะและวัฒนธรรม

3.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ เชน วารสารระดับหนวยงาน
ระดับชาติ โดยมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน

3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความรวมมือกับหนวยงานหรือ
องคกรอ่ืน มีการสรางเครือขาย มีการกําหนดตัวบงชี้ และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนระบบอยาง
ชัดเจน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบงชี้ และติดตามผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA

5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสูการปฏิบัติ
และปรับปรุงอยางตอเนื่อง

5.3 มีผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอยางเปนรูปธรรม
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติ

6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใชผูเชี่ยวชาญ
และมีการเผยแพรสูสาธารณะ

6.2 สถาบันไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติ มีบุคลากรไดรับเชิญเปนวิทยากร
หรือเปนท่ีประจักษ หรือผูทรงคุณวฒุิในระดับองคกรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

6.3 สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี การเผยแพร
ท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับรางวัล ไดรับการอางอิง เปนท่ี
ยอมรับ

ตัวบงช้ีที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดลวงหนา

1.1 กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรไดรับการชี้แจงและทําความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย
ขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสถาบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสถาบัน ขอบังคับตางๆ อาทิ ขอบังคับ
ท่ีวาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร รวมท้ังทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศกรอบ
ทิศทางการพัฒนาสถาบัน และอัตลักษณของสถาบัน เพ่ือใหทราบถึงบทบาทหนาท่ีท่ีมีตอสถาบันกอนจะ
ปฏิบัติหนาท่ี
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1.2 กรรมการสภาสถาบันกํากับดูแลสถาบันไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวางผูบริหารสถาบัน
และสภาสถาบัน และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมท้ังทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก

1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานตอ
สาธารณชน
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน

2.1 ผูบริหารและสภาสถาบัน มีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ
แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจนโดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานท่ี
ปฏิบัติ ท่ีควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองคกร เชนการสงเสริมใหอาจารย บุคลากรมีโอกาส
ศึกษาเรียนรูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู 2) มิติการพัฒนา
หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของ
นักศึกษา ทิศทางการสงเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3)
มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนได สวนเสียเชน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุมคาของการ
ใชจายเงิน งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธของสถาบัน อยางเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บขอมูลและการรายงานขอมูล
กับประโยชนท่ีจะไดรับ

2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศนและแผนกลยุทธใหหนวยงาน
และบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน

2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผล การบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอย
ปละ ๒ ครั้ง และนําขอมูลท่ีไดมาใชเพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน

3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการประชุม
ผูบริหารอยางนอย ปละ 1-2 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
สภาพการณยิ่งข้ึน พรอมท้ังสรางกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมาย
ทุกระดับท่ีเก่ียวของ

3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจของสถาบันอยางครบถวน
รวมท้ังการติดตามผลสัมฤทธิ์ อยางนอย ปละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงาน
ในรอบปถัดไป พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายใน โดยใชสื่อตางๆ
ท่ีตรงกับกลุมเปาหมาย
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจใน การตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม

4.1 ผูบริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผู
ปฏิบัติ งาน อันจะทําใหไดขอมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดข้ันตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการ
ตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไปเพ่ือเพ่ิมความคลองตัว พรอมกับมีการกํากับ และตรวจสอบ
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เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเสี่ยงอยูระดับใน
ท่ียอมรับได

4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากรเปน
ประจําอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ โครงการ
พัฒนาองคการใหคลองตัว (Lean Organization) เปนตน
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ

5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน
อยางตอเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานท่ีหนางาน (On -
The - Job Training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน

5.2 ผูบริหารในระดับตางๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใชเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู และ
ถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางเครือขาย
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices) เปนตน
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย

6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของสถาบันให
ไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวางผูบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน โดยใหสอดคลองทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปอง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายท่ี
เก่ียวของในการดําเนินงาน

6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผล การทํางานและ
รายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป

6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ การตรวจสอบ
ภายในของสถาบันการศึกษา และรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม

7.1 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารตามท่ีระบุไวในกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติของสถาบัน และขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีวาดวยการบริหารงานบุคคลผูบริหาร และ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงท่ีทํารวมกันระหวางสภาสถาบันและผูบริหาร

7.2 สภาสถาบันควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กลาวคือใชหลักการ
ท่ีมุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา หรือปรับปรุงสถาบันให
เจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง

7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากสภาสถาบันไปใชปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดทํา
แผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานตอสภาสถาบันในโอกาสท่ีเหมาะสม

ตัวบงช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบัน อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
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1.1 สถาบันควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของ
สถาบัน วามีประเด็นใดท่ีมุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดท่ีตองการ เพ่ือนํามาใชในการกําหนด
แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดย
อยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย

1.2 บุคคลท่ีเก่ียวของในการกําหนดประเด็นความรู อาจประกอบดวย รองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนางาน ท่ีกํากับดูแลดานยุทธศาสตรหรือกล
ยุทธท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมท้ังดานอ่ืนๆ ท่ีเปนไปตามอัตลักษณของสถาบัน

1.3 สถาบันควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะ ความสามารถของ
บุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
รวมท้ังประเด็นการจัดการความรูท่ีสถาบันมุงเนนตามอัตลักษณ เชน เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและ
วิธีการเรียนรูท่ีเนนผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome) เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัยภายในสถาบัน
เปนตน
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน การวิจัย
อยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1

2.1 กลุมเปาหมายท่ีจะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
อยางนอยควรเปนบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารย หรือ
นักวิจัยท่ีเก่ียวของกับประเด็นความรูดังกลาว รวมท้ังดานอ่ืนๆ ท่ีสถาบันมุงเนน

2.2 สถาบันควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเปนจุดเดนของอาจารยหรือ
นักศึกษาในแตละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยท่ีสะทอนอัต
ลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหไดองค
ความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit
Knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด

3.1 สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเดนทางดานวิชาการ และผลงาน
ทางดานวิจัย รวมท้ังผลงานดานอ่ืนๆ ท่ีสถาบันมุงเนน มาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อยาง
สมํ่าเสมอผานเวทีตางๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเจาของความรู เคล็ด
ลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว

3.2 สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน เชน การสงเสริม
ใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรูท้ังระหวางหนวยงานภายในสถาบันและภายนอก
สถาบัน เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม
ท้ังดานงบประมาณ เวลา สถานท่ี
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (Explicit Knowledge)

4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห   สังเคราะหความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมูเพ่ือใหบุคลากร
กลุมเปาหมายท่ีตองการเพ่ิมพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติท่ีดีไดงาย
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4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
เผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด

4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกยองใหเกียรติแก
ผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีเปน
ลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit
Knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

5.1 ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหลงตางๆ เชน นวัตกรรมท่ีไดจาก
การจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของ
หนวยงานท่ีเปนกลุมเปาหมาย

5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตามประเด็น
ความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัย

5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรูมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน

5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตร
หรือกลยุทธของสถาบัน

ตัวบงช้ีที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

1.1 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศท่ีประกอบไปดวยผูบริหารดาน
ระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุมผูบริหารท่ีเปนผูใชระบบสารสนเทศ

1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
1.3 ระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้

เปนอยางนอย
- วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ
- ความสอดคลองของแตละระบบท่ีมีตอแตละกลยุทธของสถาบัน
- ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศท่ีนําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศท่ีมีอยูในปจจุบัน
- ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการใชในแตละระบบ ท้ัง Hardware Software (System

Software และ Application Software) Database People Ware และ Facilities อ่ืนๆ
- งบประมาณท่ีตองการใชในแตละระบบ
- การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ
- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศท่ีนําขอมูลจากระบบ
สารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ
เปนตน มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใชในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องท่ีเปนพันธกิจของ
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สถาบันไดอยางครบถวน ท้ังดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอ่ืนๆ
รวมท้ังเปนขอมูลเพ่ือใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ

3.1 ผูรับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ รวมท้ังกําหนดระยะเวลาใน
การเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใชระบบ เชน มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งท่ีมี
การใชระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน

3.2 ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของสถาบันควรดําเนินการประเมินความพึงใจของผูใช
ระบบสารสนเทศเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

4.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ

4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว
4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาท่ีกําหนด

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของตามท่ีกําหนด
มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ไดแก ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตรใน
สถาบันอุดมศึกษา เปนตน

ตัวบงช้ีที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และตัวแทนท่ี
รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน

1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบายหรือ
แนวทางในการดําเนินงาน หนาท่ีความรับผิดชอบกําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานฯ อยางสมํ่าเสมอ
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของสถาบัน

ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตางๆ เชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย

และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
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- ความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน
2.1 วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความ

เสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารการศึกษา
2.2 ประเด็นความเสี่ยงท่ีนํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนและ

สงผลกระทบตอสถาบันดานชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิตบุคลากร และ
ทรัพยสินของสถาบันเปนสําคัญ

2.3 ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องท่ีเก่ียวของกับคน
อาคารสถานท่ี อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงานสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก เปนตน

2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความ
เสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจาก การวิเคราะหใน
ขอ 2

3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ีสะทอนถึงความเสี่ยงระดับสูง
กลาง ต่ํา ได

3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงท้ังในดานของโอกาสและผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมินจากความถ่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณเสี่ยงใน

อดีต หรือความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจากขอมูลในอดีต รวมถึง
สภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณเสี่ยง
ดังกลาวเกิดข้ึน โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อม่ันตอคุณภาพทางการศึกษาของสถาบัน
ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน

4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการท่ีจะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแกไข ลด หรือ
ปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม

4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีสถาบันจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปแบบของ
ตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนนิงานตามแผนตอสภาสถาบัน
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ปญหา

อุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผน การดําเนินงานตอสภาสถาบัน
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ
เสี่ยงในรอบปถัดไป
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แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยูหลังการจัดการ
ความเสี่ยงและขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน รวมท้ังความเสี่ยงใหมจากนโยบาย หรือสภาพแวดลอมทาง
การศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังภายในสถาบัน และจากหนวยงานกํากับ

ตัวบงช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน

1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนท่ีแสดงใหเห็นถึงแหลงท่ีมาและแหลงใชไปของเงินท่ีตองใช
ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ

1.2 สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทําหนาท่ีดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรท่ีตองใชในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธของสถาบัน และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรท่ีตองใชซึ่งจะเปน
งบประมาณในการดําเนินการตามแผน และกําหนดแหลงท่ีมาของงบประมาณดังกลาวซึ่งอาจจะเปน
งบประมาณแผนดิน เงินรายไดสถาบัน เงินบริจาค หรือสถาบันจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุน
ตาง กอนท่ีจะนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง
มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน และ
เพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับ
โดยท่ัวไปของประชาคม ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลว ควรไดมีการทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบนั

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของสถาบันใน
ทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะทําใหรายไดรายจาย เปนไป
อยางเหมาะสม
3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร

สถาบันการศึกษาแตละแหงอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปท่ีแตกตาง
กันไดแตอยางไรก็ตามหลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลวกอนท่ีท่ีจะนํางบประมาณ
ประจําปเสนอสภาสถาบันควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตางๆดังนี้

- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปท่ีกําหนดไวในแตละปมากนอย
เพียงใด

- เม่ือวิเคราะหตามพันธกิจของสถาบันแลว งบประมาณประจําปในแตละพันธกิจมี ความเพียงพอ
มากนอยเพียงใด

- เม่ือวิเคราะหตามแผนการพัฒนาสถาบันแลว งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนาบุคลากรมี
ความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง

มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีอยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับคาใชจายและงบดุลอยาง
เปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้ง เพ่ือจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได หักคาใชจายแลว
สถานศึกษามีงบประมาณเหลือเพียงพอ ท่ีจะใชในกิจกรรมของสถาบันในชวงถัดไป มีการนํารายงาน
ทางการเงินเสนอผูบริหารของสถาบัน และสภาสถาบัน
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5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของสถาบันอยางตอเนื่อง

5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร เปนรายงานท่ีแจง
ใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธจาก การทํางาน
อยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร

5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนักศึกษา
5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของสถาบัน
5.4 มีการวิเคราะหเพ่ือพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด

6.1 สถาบันการศึกษาท่ีไมไดมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวควรจัด
ใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป สําหรับสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีมีสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวนั้น หากสํานักงานตรวจเงินแผนดินไมไดเขาตรวจสอบเปน
ประจําทุกปควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป

6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือรวมท้ังผูตรวจสอบภายใน
อยางเปนทางการ
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

7.1 ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจชวยในการติดตามการ
ใชเงิน จัดทํารายงานตางๆ ท่ีเปนสิ่งจําเปนท่ีผูบริหารจะตองทราบ และนําขอมูลมาวิเคราะหสถานะทาง
การเงินของหนวยงาน

7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอสภาสถาบันตามแผนท่ีกําหนด

ตัวบงช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชา หรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด

1.1 สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบ
เฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง

1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ดําเนินการเปนประจํา โดยเริ่มจากการวางแผนการดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันใหมีการ
ประกันคุณภาพเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับสถาบัน คณะวิชา ภาควิชา / สาขาวิชา จนถึงระดับผู
ปฏิบัติแตละบุคคล
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
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2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบันตองใหความสําคัญและกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนโดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน

2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมท้ังกําหนด
มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสม

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะ
วิชา ถึงระดับสถาบัน เพ่ือใหไดคุณภาพตามท่ีสถาบันหรือคณะวิชากําหนด

2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
3.1 สถาบันอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ท่ีใชเปนกรอบในการดําเนินงานของสถาบัน

เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตท้ังนี้ตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน และ
กฎเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

3.2 ตัวบงชี้ท่ีเพ่ิมเติมข้ึนตามอัตลักษณของสถาบันควรชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคครบถวนท้ัง
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ

3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีใชกํากับแตละตัวบงชี้ ตองสามารถวัดระดับคุณภาพตามเปาหมาย
ของตัวบงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑท่ีนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปน
รายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online
และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

4.1 มีการดําเนนิการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสมบูรณครบถวน โดยมีการ
กําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ

4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอสภาสถาบันพิจารณา พรอมท้ังเสนอ
มาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดยสงรายงานใหตนสังกัด
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี

สถาบันหรือคณะวิชาควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการประเมิน
คุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและดําเนินการหรือประสานงานกับ
คณะกรรมการ / หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนท่ีรับผิดชอบโดยตรง
หรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของสถาบัน มีการ
พัฒนาข้ึนจากปกอนหนาทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบ
คุณภาพ
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สถาบันควรจัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีถูกตอง เปนปจจุบันครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดท้ัง
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชาและสถาบัน รวมถึงเปนระบบท่ีสามารถเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอกท่ี
เก่ียวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. กพร. เปนตน
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต
และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน

สถาบันควรสงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตและ
ผูรับบริการตามพันธกิจของสถาบัน เชน ผูรับบริการดานการวิจัย หรือ ชุมชนผูรับบริการทางวิชาการของ
สถาบัน ไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวม
กําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับหรือการใหความรวมมือกับสถาบันในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ดานการประกันคุณภาพ เปนตน
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรม
รวมกัน

8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบัน ท้ังในสวนของระดับสถาบันหรือ
คณะวิชา และในสวนท่ีเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาและอ่ืนๆ

8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขายมีผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมี
พัฒนาการดานตางๆท่ีเกิดข้ึนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย

8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการทํางานรวมกันอยาง
ตอเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร
ใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดี ในแตละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเปนวิธีปฏิบัติท่ีดีใหกับสาธารณชน
และใหหนวยงานอ่ืนไปใชประโยชน

9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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บทที่ 6
การวิเคราะหตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และมุมมองดานการบริหารจัดการ

6.1 ตัวบงช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอยางนอยอีก 5 ประการท่ีจะ
สนับสนุนใหการขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเปาหมายได คือ

1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3) การบริหารและการจัดการ
4) การเงินและงบประมาณ
5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนจะตองทํางานเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่องเขาดวยกันอยาง

เปนระบบและตอเนื่อง จึงจะสงเสริมใหการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพได การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในจึงพัฒนาข้ึนโดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดาน
ท่ีครอบคลุมท้ังพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ไดแก

1) ปรัชญาปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
2) การผลิตบัณฑิต
3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4) การวิจัย
5) การบริการทางวิชาการแกสังคม
6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7) การบริหารและการจัดการ
8) การเงินและงบประมาณ
9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงไดกําหนด

ตัวบงชี้ภายใตองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดาน เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปน
แนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละแหง ซึ่งสามารถสรุปได
ตามตารางท่ี 6.1
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ตารางท่ี 6.1 องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ

องคประกอบ
จํานวนตัวบงชี้

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต
หรือผลลัพธ รวม

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผน

- ตัวบงช้ีท่ี 1.1 - 1

2. การผลติบัณฑิต ตัวบงช้ีท่ี 2.2,
2.3 และ 2.5

ตัวบงช้ีท่ี
2.1, 2.4, 2.6

และ 2.7

ตัวบงช้ีท่ี
2.8 และตัวบงช้ี
สมศ. ท่ี 1, 2, 3,

4 และ 14

8+5

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - ตัวบงช้ีท่ี 3.1
และ 3.2

- 2

4. การวิจัย ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ตัวบงช้ีท่ี 4.1
และ 4.2

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี
5, 6 และ 7

3+3

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม - ตัวบงช้ีท่ี 5.1
และ 5.2

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี
8 และ 9

2+2

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี
10 และ 11

1+2

7. การบริหารและการจัดการ - ตัวบงช้ีท่ี
7.1, 7.2, 7.3

และ 7.4

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี
12 และ 13

4+2

8. การเงินและงบประมาณ - ตัวบงช้ีท่ี 8.1 - 1
9. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ - ตัวบงช้ีท่ี 9.1 - 1

รวม 4 18 1+14 23+14
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6.2 ตัวบงช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34

กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ดังนั้น จึงไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ซึ่งถือไดวาเปนมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐาน
ยอย 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดาน การบริหารจัดการการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและ
จิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก

1) บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใชความรู
เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพ่ือพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล

2) บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม

3) บัณฑิตมีสุขภาพดีท้ังดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส รักษาสุขภาพของตนเองอยาง
ถูกตองเหมาะสม
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา

มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมีดุลย
ภาพ

ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการ การ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย และความเปนอิสระทางวิชาการ
มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก

1) มีการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความยืดหยุน สอดคลอง
กับความตองการท่ีหลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมี
อิสระทางวิชาการ

2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได มีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการตางๆ อยาง
เหมาะสมและคุมคาคุมทุน

3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา
อยางตอเนื่อง

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การดําเนินงานตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาท้ัง 4 ดานอยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชน
และสังคมในการจัดการความรู มาตรฐานนี้มีตวับงชี้หลัก ไดแก

1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ยืดหยุนสอดคลองกับความตองการท่ี
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบเนนผูเรียน
เปนสําคัญ เนนการเรียนรู
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และการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมินและใชผลการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตรตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียนการสอน

2) มีการวิจัยเพ่ือสรางและประยุกตใชองคความรูใหมท่ีเปนการขยายพรมแดนความรูและ
ทรัพยสินทางปญญาท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของ
ประเภทสถาบัน มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ

3) มีการใหบริการวิชาการท่ีทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคมตาม
ระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคม และ
ประเทศชาติ

4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพรวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ วัฒนธรรมตางประเทศอยาง
เหมาะสม เพ่ือประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู

การแสวงหา การสราง และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสูสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานนี้มีตัวบงชี้หลัก ไดแก

1) มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ท้ังสวนท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินและ
เทศ เพ่ือเสริมสรางสังคมฐานความรู

2) มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการหลักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขายและหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง อันนําไปสูสังคม
แหงการเรียนรู ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึง
สามารถกระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแตละดาน เพ่ือให
สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต
ละแหง ดังปรากฏในตารางท่ี 6.2
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ตารางท่ี 6.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
มาตรฐาน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต

หรือผลลัพธ รวม

1. มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต

- - ตัวบงช้ีท่ี
2.8 และตัวบงช้ี
สมศ. ท่ี 1, 2, 3

และ 4

1+4

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดาน

ธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา

- ตัวบงช้ีท่ี
1.1, 2.4, 7.1, 7.3,
7.4, 8.1 และ 9.1

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 12
และ 13

7+2

ข. มาตรฐานดานพันธ
กิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา

ตัวบงช้ีท่ี
2.2, 2.3, 2.5

และ 4.3

ตัวบงช้ีท่ี
2.1, 2.6, 2.7, 3.1,
3.2, 4.1, 5.1, 5.2

และ 6.1

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 8,
9, 10, 11 และ 14

13+5

3. มาตรฐานดานการ
สราง และพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหง
การเรยีนรู

- ตัวบงช้ีท่ี
4.2 และ 7.2

ตัวบงช้ี สมศ. ท่ี 5,
6 และ 7

2+3

รวม 4 18 1+14 23+14
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6.3 ตัวบงช้ีตามมมุมองดานการบริหารจัดการ
เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมิน การ

ดําเนินงานอยางครอบคลุมและมีสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน คือ ดาน
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรู รวมถึง
นวัตกรรม จึงสามารถกระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมุมมองดานตางๆ ท่ีกลาว
ขางตน ดังปรากฏในตารางท่ี 6.3

ตารางท่ี 6.3 มุมมองดานบริหารจัดการท่ีสําคัญและตัวบงช้ีตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
มุมมองดานการ
บริหารจัดการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ รวม

1. ดานนักศึกษาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

- ตัวบงช้ีท่ี
2.6, 2.7, 3.1, 3.2,

5.1, 5.2

ตัวบงช้ีท่ี
2.8 และตัวบงช้ี

สมศ. ท่ี 1, 2, 3, 4, 8
และ 9

7+6

2. ดานกระบวนการ
ภายใน

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 ตัวบงช้ีท่ี
1.1, 2.1, 2.4, 4.1,
6.1, 7.1, 7.3, 7.4,

9.1

ตัวบงช้ี
สมศ. ท่ี 10, 11, 12

และ 13

10+4

3. ดานการเงิน ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ตัวบงช้ีท่ี 8.1 - 2
4. ดานบุคลากรการ
เรียนรูและนวัตกรรม

ตัวบงช้ีท่ี
2.2 และ 2.3

ตัวบงช้ีท่ี
4.2 และ 7.2

ตัวบงช้ี
สมศ. ท่ี 5, 6, 7

และ 14

4+4

รวม 4 18 1+14 23+14
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6.4 ตัวบงช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการ อุดม ศึกษาได จั ด ทํ ามาตรฐ านสถาบัน อุดม ศึกษาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 เพ่ือนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุม
สถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงคและพันธกิจในการจัดตั้งท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมาตรฐานฉบับนี้ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ
กําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชนกลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับ
ปริญญาตรี กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน และมาตรฐานยอยอีกมาตรฐาน
ละ 4 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานยอยดานตาง ๆ
4 ดาน

1.1 ดานกายภาพ
สถาบันอุดมศึกษามีอาคารท่ีประกอบดวยลักษณะสําคัญของอาคารเรียนท่ีดี มีหองครบทุก

ประเภท พ้ืนท่ีใชสอยท่ีใชในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจํานวนเพียงพอ และ
เหมาะสมกับจํานวนอาจารย
ประจํา จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑพ้ืนท่ี
ใชสอยอาคารโดยประมาณ รวมท้ังตองจัดใหมีหองสมุดตามเกณฑมาตรฐาน มีครุภัณฑประจําอาคาร
ครุภัณฑการศึกษาและคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษา

ท้ังนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะตองมีความม่ันคง ปลอดภัยถูกสุขลักษณะหรือความจําเปนอยาง
อ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด

1.2 ดานวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติภารกิจดานวิชาการสอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความตองการของประเทศ
และผูใชบัณฑิต
โดยรวม มีหลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการบริการการศึกษาท่ีดี สามารถแสวงหาความรูไดอยางมี
คุณภาพ สถาบันตองมีการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท้ังในดานการวางแผนรับ
นักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู การประกัน
คุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ

1.3 ดานการเงิน
สถาบันอุดมศึกษามีความพรอมดานการเงินท้ังงบการเงินรวมและงบท่ีจําแนกตามกองทุน มี

แผนการเงินท่ีม่ันคง เปนหลักประกันไดวาสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาไดตามพันธกิจและเปาหมายท่ี
กําหนดไวรวมท้ังสอดคลองกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนและ
ผูใชบริการอุดมศึกษาสถาบันมีการจัดทํารายงานการเงินท่ีแสดงถึงการไดมาของรายได รายรับ การจัดสรร
การใชจายท่ีมีประสิทธิภาพ และท่ัวถึงเปนธรรมอยางชัดเจน รวมท้ังการนํารายไดไปลงทุนภายใตการ
ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคูไปกับการ
ใชเงินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบผลประโยชนทับซอนของบุคลากรทุกระดับ

1.4 ดานการบริหารจัดการ
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สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน คานิยม
ไปสูการปฏิบัติท่ีสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและ พันธกิจท่ีกําหนดไว โดยมี
สภาสถาบันทําหนาท่ีกํากับ นโยบาย การดําเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
และทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการท่ีจัดใหกับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังกํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายท่ีกําหนดไว มีการ
เผยแพรผลการกํากับการดําเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผูบริหารทุกระดับสู
ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน ภายใตหลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบดวย หลักความโปรงใส
หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบไดหลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานยอยดาน
ตางๆ 4 ดาน

2.1 ดานการผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนท่ีมีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผนการรับ

นักศึกษาและสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตไดตาม
คุณลักษณะ จุดเนนของสถาบัน ตรงตามเปาหมายท่ีกําหนด และจัดใหมีขอสนเทศท่ีชัดเจน เผยแพรตอ
สาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารยท่ีสงเสริมการจัดกิจกรรม การพัฒนาการ
เรียนรูท้ังในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความตองการของนกัศึกษา

2.2 ดานการวิจัย
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และภายใต

จุดเนนเฉพาะ โดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนคณาจารย นักวิจัย บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัย
กับหนวยงานภายนอกสถาบันเพ่ือใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ และงานริเริ่มสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ มี
ประโยชน สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดในวงกวาง
และกอใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน

2.3 ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุมเปาหมายท้ังในวงกวางและ

กลุมเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังในและตางประเทศ ซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากรรวมกันท้ังใน
ระดับสถาบันและระดับบุคคลไดในหลายลักษณะ อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษาวิจัย การคนควาเพ่ือ
แสวงหาคําตอบใหกับสังคม การใหบริการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตาง ๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเนื่อง
บริการแกประชาชนท่ัวไป การใหบริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของ การใหบริการแบบให
เปลาหรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยท่ีใหผลตอบแทนเปนรายไดหรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและ
ปรับปรุงเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม

2.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติท้ังในระดับหนวยงาน

และระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของ
การจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพ่ือใหผูเรียนและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมี
ความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถ
นําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตท่ีปรารถนาและเรียนรู
วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการควบคุมการดําเนินงานดานนี้อยางมี
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คุณภาพและประสิทธิภาพตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรมของสถาบัน

ดังนั้น ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถ
กระจายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน ลงในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษายอยแตละดาน เพ่ือให
สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแต
ละแหง ดังปรากฏในตารางท่ี 6.4

ตารางท่ี 6.4 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพมาตรฐาน
มาตรฐาน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต

หรือผลลัพธ รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจดั
การศึกษา
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ

(3) ดานการเงิน
(4) ดานการบริหารจัดการ

ตัวบงช้ีท่ี 2.5
ตัวบงช้ีท่ี 2.2 และ

2.3
-
-

-
ตัวบงช้ีท่ี 2.1, 2.4, 2.6

ตัวบงช้ีท่ี 8.1
ตัวบงช้ีท่ี 1.1, 7.1, 7.2,

7.3, 7.4 และ 9.1

-
ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ท่ี 14

-
ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ท่ี 12

และ 13

1
5+1

1
6+2

2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลติบัณฑิต

(2) ดานการวิจัย

(3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

-

ตัวบงช้ีท่ี 4.3

-

-

ตัวบงช้ีท่ี 2.7, 3.1 และ
3.2

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 และ 4.2

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 และ 5.2

ตัวบงช้ีท่ี 6.1

ตัวบงช้ีท่ี 2.8 และตัว
บงช้ี สมศ. ท่ี 1, 2, 3

และ 4
ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ท่ี 5,

6 และ 7
ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ท่ี 8

และ 9
ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ท่ี 10

และ 11

4+4

3+3

2+2

1+2

รวม 4 18 1+14 23+14
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ภาคผนวก ก ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปการศึกษา

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ของปท่ีแลว

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หมายเหตุ :
1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ

สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร ท้ังนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตองมีผลการดําเนินการท่ีบรรลุ
ตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีจึงจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป

2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมีระบบการสอบซอมอนุโลม
ใหปรับตัวบงชี้ในขอ 4 และขอ 5 เปนดังนี้

ขอ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซอมใหครบทุกชุดวิชา/
รายวิชาท่ีเปดสอน

ขอ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดปการศึกษา
ภายใน 90 วันหลังสอบซอม



158

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

ภาคผนวก ข ตารางเช่ือมโยงตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ.

สกอ.
9 องคประกอบ

23 ตัวบงชี้

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล

สมศ.
3 กลุมตัวบงชี้ 6 ดาน

18 ตัวบงชี้

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ปการศึกษา 16. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน
พันธกิจ และวัตถุประสงค ของการจัดต้ังสถาบัน

ปการศึกษา

17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

ปการศึกษา

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ปการศึกษา - -
2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปการศึกษา - -
2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา - -
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน

ปการศึกษา 14. การพัฒนาคณาจารย ปการศึกษา

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอม
การเรียนรู

ปการศึกษา - -

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา - -
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต

ปการศึกษา 1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ปปฏิทิน

4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร

ปปฏิทิน

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหกบันักศึกษา

ปการศึกษา - -

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร

ปการศึกษา - -

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา - -

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

ปการศึกษา - -

4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรค

ปการศึกษา 5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร

ปปฏิทิน

6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน

ปปฏิทิน

7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ปปฏิทิน
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ จํานวน
อาจารยประจาํและนกัวิจยั

ปงบประมาณ
ปการศึกษา
ปปฏิทิน

- -

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 8. ผลการนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจยั

ปการศึกษา

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม

ปการศึกษา 9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก

ปการศึกษา

18. ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
ในดานตางๆ ของสถาบัน

ปการศึกษา

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม

ปการศึกษา

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ ปการศึกษา
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สกอ.
9 องคประกอบ

23 ตัวบงชี้

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล

สมศ.
3 กลุมตัวบงชี้ 6 ดาน

18 ตัวบงชี้

ปที่ใชในการ
จัดเก็บขอมูล

วัฒนธรรม
7.1 ภาวะผูนาํของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน

ปการศึกษา 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน ปการศึกษา
13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
สถาบัน

ปการศึกษา

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน ปการศึกษา - -

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ปการศึกษา - -

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ปการศึกษา - -

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ปการศึกษา - -

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

ปการศึกษา 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยตนสังกัด

ปการศึกษา
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ภาคผนวก ค แบบรายงานผลการประเมิน

ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน : กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเองตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ

(%หรือสัดสวน)

ตัวบงช้ีท่ี 1.1

ตัวบงช้ีท่ี 2.1

ตัวบงช้ีท่ี 2.2

ตัวบงช้ีท่ี 2.3

ตัวบงช้ีท่ี 2.4

ตัวบงช้ีท่ี 2.5

ตัวบงช้ีท่ี 2.6

ตัวบงช้ีท่ี 2.7

ตัวบงช้ีท่ี 2.8

ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ๑

ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ๒

ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ๓

ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ๔

ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ๑๔

ตัวบงช้ีท่ี 3.1

ตัวบงช้ีท่ี 3.2

ตัวบงช้ีท่ี 4.1

ตัวบงช้ีท่ี 4.2

ตัวบงช้ีท่ี 4.3

ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ๕

ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ๖

ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ๗

ตัวบงช้ีท่ี 5.1

ตัวบงช้ีท่ี 5.2
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน

คะแนนการ
ประเมินตนเองตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ

(%หรือสัดสวน)

ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ๘

ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ๙

ตัวบงช้ีท่ี 6.1

ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ๑๐

ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ๑๑

ตัวบงช้ีท่ี 7.1

ตัวบงช้ีท่ี 7.2

ตัวบงช้ีท่ี 7.3

ตัวบงช้ีท่ี 7.4

ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ๑๒

ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ๑๓

ตัวบงช้ีท่ี 8.1

ตัวบงช้ีท่ี 9.1

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชีข้องทุกองคประกอบ

องคประกอบตามอัตลักษณ องคประกอบสํานกังาน ก.พ.ร.

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย
ผลการดําเนนิงาน คะแนนการ

ประเมินตนเองตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

ตัวบงช้ีท่ี สมศ. ๑๕

ตัวบงช้ี สมศ. ๑๖.๑

ตัวบงช้ี สมศ. ๑๖.๒

ก.พ.ร. 4.1.3
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน : กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี

องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม

0.00<=1.50การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบท่ี 1

องคประกอบท่ี 2

องคประกอบท่ี 3

องคประกอบท่ี 4

องคประกอบท่ี 5

องคประกอบท่ี 6

องคประกอบท่ี 7

องคประกอบท่ี 8

องคประกอบท่ี 9

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมนิ
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

ตาราง ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน : กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี

มาตรฐานอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม

0.00<=1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานท่ี 1

มาตรฐานท่ี 2 ก

มาตรฐานท่ี 2 ข

มาตรฐานท่ี 3

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
ประเภทสถาบัน : กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี

มุมมองดานการบริหาร
จัดการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม

0.00<=1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1.ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย
2.ดานกระบวนการ
ภายใน
3.ดานการเงิน

4.ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

ตาราง ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน : กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม

0.00<=1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1. มาตรฐานดาน
ศักยภาพและความพรอม
ในการจัดการศึกษา
(1) ดานกายภาพ

(2) ดานวิชาการ

(3) ดานการเงิน

(4) ดานการบริหาร
จัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานท่ี 1
2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลติบัณฑิต

(2) ดานการวิจยั

(3) ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานท่ี 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย

(√ = บรรลุ ,
x = ไม
บรรล)ุ

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ
สกอ.)

หมายเหตุ
(เชน เหตุผล

ของการ
ประเมิน

ท่ีตางจากท่ีระบุ
ใน SAR)

ตัวต้ัง ตัวหาร
ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

ตัวบงชี้ที่ 1.1

ตัวบงชี้ที่ 2.1

ตัวบงชี้ที่ 2.2

ตัวบงชี้ที่ 2.3

ตัวบงชี้ที่ 2.4

ตัวบงชี้ที่ 2.5

ตัวบงชี้ที่ 2.6

ตัวบงชี้ที่ 2.7

ตัวบงชี้ที่ 2.8

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๑

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๒

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๓

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๔

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๑๔

ตัวบงชี้ที่ 3.1

ตัวบงชี้ที่ 3.2

ตัวบงชี้ที่ 4.1

ตัวบงชี้ที่ 4.2

ตัวบงชี้ที่ 4.3

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๕

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๖

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๗

ตัวบงชี้ที่ 5.1

ตัวบงชี้ที่ 5.2

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๘

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๙



166
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย

(√ = บรรลุ ,
x = ไม
บรรล)ุ

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ
สกอ.)

หมายเหตุ
(เชน เหตุผล

ของการ
ประเมิน

ท่ีตางจากท่ีระบุ
ใน SAR)

ตัวต้ัง ตัวหาร
ผลลัพธ
(%หรือ
สัดสวน)

ตัวบงชี้ที่ 6.1

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๑๐

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๑๑

ตัวบงชี้ที่ 7.1

ตัวบงชี้ที่ 7.2

ตัวบงชี้ที่ 7.3

ตัวบงชี้ที่ 7.4

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๑๒

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๑๓

ตัวบงชี้ที่ 8.1

ตัวบงชี้ที่ 9.1

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชีข้องทุกองคประกอบ

องคประกอบตามอัตลักษณ องคประกอบสํานกังาน ก.พ.ร.

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย

(√ = บรรลุ,
x = ไม
บรรล)ุ

คะแนน
ประเมิน
(เกณฑ
สกอ.)

หมายเหตุ
(เชน เหตุผล

ของการ
ประเมิน

ท่ีตางจากท่ีระบุ
ใน SAR)

ตัวต้ัง

ตัวบงชี้ที่ สมศ. ๑๕

ตัวบงชี้ สมศ. ๑๖.๑

ตัวบงชี้ สมศ. ๑๖.๒

ก.พ.ร. 4.1.3
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ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ

องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม

0.00<=1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องคประกอบท่ี 1

องคประกอบท่ี 2

องคประกอบท่ี 3

องคประกอบท่ี 4

องคประกอบท่ี 5

องคประกอบท่ี 6

องคประกอบท่ี 7

องคประกอบท่ี 8

องคประกอบท่ี 9

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน
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ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม

0.00<=1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานท่ี 1

มาตรฐานท่ี 2 ก

มาตรฐานท่ี 2 ข

มาตรฐานท่ี 3

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ

มุมมองดานการบริหาร
จัดการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม

0.00<=1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1.ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย
2.ดานกระบวนการ
ภายใน
3.ดานการเงิน

4.ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน
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ตาราง ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

I P O รวม

0.00<=1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1 มาตรฐานดานศักยภาพ
และความพรอมในการจดั
การศึกษา
(1) ดานกายภาพ

(2) ดานวิชาการ

(3) ดานการเงิน

(4) ดานการบริหาร
จัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานท่ี 1
2. มาตรฐานดานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ดานการผลติบัณฑิต

(2) ดานการวิจยั

(3) ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
มาตรฐานท่ี 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน
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ภาคผนวก ง ขอมูลพ้ืนฐาน Common Data Set

ลําดับ ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน
องคประกอบท่ี 2

1 จํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอนท้ังหมด
2 - -ระดับอนุปริญญา
3 - -ระดับปรญิญาตรี
4 - -ระดับ ป.บัณฑิต
5 - -ระดับปรญิญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ก
6 - -ระดับปรญิญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ข
7 - -ระดับปรญิญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดยีวกัน
8 จํานวนหลักสตูรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนในแผน ก
9 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
10 - -ระดับปรญิญาเอก
11 จํานวนหลักสตูรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
12 จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด
13 จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง
14 - -ระดับอนุปริญญา
15 - -ระดับปรญิญาตรี
16 - -ระดับ ป.บัณฑิต
17 - -ระดับปรญิญาโท
18 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
19 - -ระดับปรญิญาเอก
20 จํานวนหลักสตูรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
21 - -ระดับอนุปริญญา
22 - -ระดับปรญิญาตรี
23 - -ระดับ ป.บัณฑิต
24 - -ระดับปรญิญาโท
25 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
26 - -ระดับปรญิญาเอก
27 จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF
28 - -ระดับอนุปริญญา
29 - -ระดับปรญิญาตรี
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ลําดับ ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน
30 - -ระดับ ป.บัณฑิต
31 - -ระดับปรญิญาโท
32 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
33 - -ระดับปรญิญาเอก

34 จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานฯ ครบถวน

35 - -ระดับอนุปริญญา
36 - -ระดับปรญิญาตรี
37 - -ระดับ ป.บัณฑิต
38 - -ระดับปรญิญาโท
39 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
40 - -ระดับปรญิญาเอก
41 จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปดสอนท้ังหมด
42 - -ระดับอนุปริญญา
43 - -ระดับปรญิญาตรี
44 - -ระดับ ป.บัณฑิต
45 - -ระดับปรญิญาโท
46 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
47 - -ระดับปรญิญาเอก
48 จํานวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพท้ังหมด
49 - -ระดับอนุปริญญา
50 - -ระดับปรญิญาตรี
51 - -ระดับ ป.บัณฑิต
52 - -ระดับปรญิญาโท
53 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
54 - -ระดับปรญิญาเอก

55 จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ียังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน

56 - -ระดับอนุปริญญา
57 - -ระดับปรญิญาตรี
58 - -ระดับ ป.บัณฑิต
59 - -ระดับปรญิญาโท
60 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
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ลําดับ ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน
61 - -ระดับปรญิญาเอก

62 จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน
ฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป)

63 - -ระดับอนุปริญญา
64 - -ระดับปรญิญาตรี
65 - -ระดับ ป.บัณฑิต
66 - -ระดับปรญิญาโท
67 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
68 - -ระดับปรญิญาเอก

69 จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน
ฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ี

70 - -ระดับอนุปริญญา
71 - -ระดับปรญิญาตรี
72 - -ระดับ ป.บัณฑิต
73 - -ระดับปรญิญาโท
74 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
75 - -ระดับปรญิญาเอก

76 จํานวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร

77 - -ระดับอนุปริญญา
78 - -ระดับปรญิญาตรี
79 - -ระดับ ป.บัณฑิต
80 - -ระดับปรญิญาโท
81 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
82 - -ระดับปรญิญาเอก
83 จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา
84 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปรญิญา
85 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาตรี
86 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
87 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาโท
88 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาโท (แผน ก)
89 - -จํานวนนักศึกษาปจจบุันท้ังหมด - ระดับปรญิญาโท(แผน ข)
90 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
91 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปรญิญาเอก
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ลําดับ ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน
92 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
93 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิปรญิญาหรือเทียบเทา
94 - -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
95 - -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
96 - -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

97 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใชเกณฑประเมิน
เปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)

98 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงอาจารย
99 - -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
100 - -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
101 - -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมตีาํแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
102 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
103 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
104 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
105 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
106 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงรองศาสตราจารย
107 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
108 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
109 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา
110 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดาํรงตําแหนงศาสตราจารย
111 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
112 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา
113 - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา

114 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใชเกณฑประเมิน
เปนคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละฯ)

115 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร
116 - -ระดับอนุปริญญา
117 - -ระดับปรญิญาตรี
118 - -ระดับ ป.บัณฑิต
119 - -ระดับปรญิญาโท
120 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
121 - -ระดับปรญิญาเอก
122 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดบรกิารใหนักศึกษา
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ลําดับ ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน

123 จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบยีนการใช Wi-Fi กับ
สถาบัน

124 ผลการประเมินคณุภาพการใหบรกิารหองสมดุและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)

125
ผลการประเมินคณุภาพการใหบรกิารดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตใน
ระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5)

126
ผลการประเมินคณุภาพในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียน
นักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเตม็ 5)

127
ผลการประเมินคณุภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ (จากคะแนนเต็ม 5)

128 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1)
129 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา
130 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ)
131 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ
132 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา
133 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว
134 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
135 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีอุปสมบท
136 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีเกณฑทหาร

137 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (คาเฉลี่ย)

138 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
139 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2)
140 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมลู สําหรับ สมศ2 16.2)

141 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

142 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

143
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม ๕)

144 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาโทท่ีไดรับการประเมินคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

145 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม ๕)
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146 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

147 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

148 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

149 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

150 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ ตามกรอบ TQF
151 จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด

152 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑติระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

153
จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสารนิพนธ หรือบทความจาก
ศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท ท่ีผานการกลั่นกรอง (peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย]

154 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตพิีมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง
155 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)

156 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมกีารตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติ

157 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

158 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญา
โท)

159 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดบัสถาบันหรือจังหวัด
160 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
161 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
162 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมภิาคอาเซยีน
163 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ
164 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน)

165 จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ท่ีตีพิมพเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก)

166
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนัก
น้ี จะตองไมนับซ้าํกับคานําหนักอ่ืนๆ)

167 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏในประกาศของ สม
ศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้าํกับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

168 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิมีช่ือปรากฏอยูในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

169 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน
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บทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

170 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก)
171 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดบัสถาบันหรือจังหวัด
172 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
173 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
174 - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศลิปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมภิาคอาเซยีน
175 - -จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาติ
176 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน)
177 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร
178 จํานวนนักศึกษารับเขาท้ังหมด (รหัสเดยีวกัน)
179 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ป
180 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในปการศึกษาเดยีวกัน
181 จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดในปการศึกษาน้ัน
182 - -ระดับอนุปริญญา
183 - -ระดับปรญิญาตรี
184 - -ระดับ ป.บัณฑิต
185 - -ระดับปรญิญาโท
186 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
187 - -ระดับปรญิญาเอก
188 จํานวนรายวิชาท่ีมีการประเมินความพึงใจของผูเรียนท่ีมีตอคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนฯ
189 - -ระดับอนุปริญญา
190 - -ระดับปรญิญาตรี
191 - -ระดับ ป.บัณฑิต
192 - -ระดับปรญิญาโท
193 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
194 - -ระดับปรญิญาเอก

195 จํานวนรายวิชาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนฯ ท่ี
นอยกวา 3.51

196 - -ระดับอนุปริญญา
197 - -ระดับปรญิญาตรี
198 - -ระดับ ป.บัณฑิต
199 - -ระดับปรญิญาโท
200 - -ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง
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201 - -ระดับปรญิญาเอก

องคประกอบท่ี 3

202 ผลการประเมินคณุภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5)

203 ผลการประเมินคณุภาพของการใหบริการขอมลูขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา (จากคะแนน
เต็ม 5)

204 ผลการประเมินคณุภาพของการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5)

องคประกอบท่ี 4
205 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
206 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจําท่ีไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย
207 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
208 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
209 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
210 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
211 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
212 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
213 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
214 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
215 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
216 จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
217 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
218 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
219 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
220 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)
221 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
223 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
224 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
225 จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ
226 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
227 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
228 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
229 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ
230 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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231 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
232 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

233
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาต/ิระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนัก
น้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

234 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
235 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
236 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

237 จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏในประกาศของ สม
ศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้าํกับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

238 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
239 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
240 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

241 จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สม
ศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้าํกับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

242 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
243 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
244 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

245
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความท่ีนับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซ้ํากับท่ีนับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ)

246 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
247 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
248 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

249 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบนัหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารยประจาํ
และนักวิจัยประจํา)

250 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
251 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
252 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

253 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา)

254 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
255 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
256 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

257 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (ผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจาํ)
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258 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
259 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
260 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

261 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา)

262 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
263 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
264 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

265 จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจยั
ประจํา)

266 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
267 - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
268 - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
269 จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใชประโยชน
270 จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
271 จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรบัรองคณุภาพ
272 - -บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
273 - -บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ

274 - -ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมนิผานตามเกณฑโดยผูทรงคณุวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด (ผลงาน
จะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน)

275
- -ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมผีูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนง
ทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน)

องคประกอบท่ี 5
276 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมตัิ
277 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน
278 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย
279 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา ท้ังการเรียนการสอนและการวิจัย

องคประกอบท่ี 6

280 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕

องคประกอบท่ี 7
281 คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)
282 คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)

องคประกอบท่ี 97
283 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ีสอดคลองกับอัลักษณ
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(จากคะแนนเตม็ ๕)

284 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีท่ีไดรับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ
285 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาตรีท่ีมีคณุลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
286 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาโทท่ีไดรับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ
287 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาโทท่ีมคีุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)
288 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ
289 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาเอกท่ีมคีุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเตม็ ๕)
290 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติท่ีมีคณุลักษณะตามอัตลักษณ
291 จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ท้ังหมด
292 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕)

293 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดาํเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเตม็ ๕)

องคประกอบท่ี 98
294 จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาตางประเทศท้ังหมด
295 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเกาหลี
296 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเขมร
297 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาจีนกลาง
298 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาญี่ปุน
299 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาทมิฬ
300 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาพมา
301 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาฟลิปโน
302 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษามาเลย
303 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษามลายู
304 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาลาว
305 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเวียดนาม
306 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาอังกฤษ
307 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาอินโดนีเซีย
308 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใชในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ

309 จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศท่ีกําหนด
ท้ังหมด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

310 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเกาหลีท่ีกําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

311 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเขมรท่ีกําหนด(ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
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312 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาจีนกลางท่ีกําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

313 - -จํานวนนักศกึษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาญี่ปุนท่ีกําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

314 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาทมิฬท่ีกําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

315 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาพมาท่ีกําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

316 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาฟลิปโนท่ีกําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

317 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามาเลยท่ีกําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

318 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามลายูท่ีกําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

319 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาลาวท่ีกําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

320 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเวียดนามท่ีกําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

321 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษท่ีกําหนด (ได
คะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

322 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอินโดนีเซียท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

323 - -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตามกฎหมายท่ีใชใน
กลุมประเทศอาเซยีนอ่ืนๆ (ไดคะแนนในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม)



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2556

คณะผูจัดทํา

นางสาวอรพิน พิมพดี ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
นางสาวทิพวรรณ นพฤทธิ์ ตําแหนงนักวิชาการ
นางสาวรัฐิกา เพ็ชรมุณี ตําแหนงนักวิชาการ
นายโยธิน ทรัพยเจริญ ตําแหนงนักวิชาการ




